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SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

Declaração de retificação n.º 32/2020
Retifica o Despacho n.º 206/2020, de 4 de junho, da Secretaria Regional de Mar e
Pescas, que “Fixa o dia 15 de junho de 2020 como o último dia para a entrega de
candidaturas aos apoios financeiros de compensação pela perda de rendimento,
previstos na Resolução n.º 220/2020, de 24 de abril, retificada pela Resolução
n.º 384/2020, de 1 de junho, relativas a medidas de justiça e de equidade para todos
os apanhadores, pescadores e armadores com residência fiscal na Região Autónoma
da Madeira em virtude de o Governo Regional declarar uma situação de calamidade
em uma freguesia ou concelho da ilha da Madeira, interditar a deslocação e livre
circulação de pessoas, determinar o encerramento do atendimento ao público em
todos os serviços públicos da administração pública regional e local, de
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e o confinamento obrigatório
em domicílio, conforme sucedeu no caso da freguesia de Câmara de Lobos com as
Resoluções n.ºs 210/2020 e 212/2020 que originaram, entre outros, o encerramento
da Direção Regional de Pescas”, publicado no suplemento do Jornal Oficial. II série,
n.º 108, de 4 de junho de 2020.
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SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS
Declaração de retificação n.º 32/2020
Pelo facto do Despacho n.º 206/2020, de 4 de junho, da
Secretaria Regional de Mar e Pescas, que “Fixa o dia 15 de
junho de 2020 como o último dia para a entrega de
candidaturas aos apoios financeiros de compensação pela
perda de rendimento, previstos na Resolução n.º 220/2020,
de 24 de abril, retificada pela Resolução n.º 384/2020, de 1
de junho, relativas a medidas de justiça e de equidade para
todos os apanhadores, pescadores e armadores com
residência fiscal na Região Autónoma da Madeira em
virtude de o Governo Regional declarar uma situação de
calamidade em uma freguesia ou concelho da ilha da
Madeira, interditar a deslocação e livre circulação de
pessoas, determinar o encerramento do atendimento ao
público em todos os serviços públicos da administração
pública regional e local, de estabelecimentos comerciais,
industriais e de serviços e o confinamento obrigatório em
domicílio, conforme sucedeu no caso da freguesia de

2 de julho de 2020

Câmara de Lobos com as Resoluções n.ºs 210/2020 e
212/2020 que originaram, entre outros, o encerramento da
Direção Regional de Pescas” ter sido publicado com
inexatidão no JORAM, II Série, n.º 108, de 4 de junho de
2020, procede-se à seguinte retificação:
No n.º 1 do despacho,
Onde se lê:
“Fixar o dia 15 de junho de 2020 como o último dia para
a entrega de candidaturas.”
Deverá ler-se:
“Fixar o dia 15 de julho de 2020 como o último dia para
a entrega de candidaturas.”
Secretaria Regional de Mar e Pescas, aos 30 de junho de
2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE MAR E PESCAS, Teófilo
Alírio Reis Cunha
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ...................... €15,91 cada
Duas laudas .................... €17,34 cada
Três laudas ..................... €28,66 cada
Quatro laudas ................. €30,56 cada
Cinco laudas................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ........ €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série .............................. €27,66
Duas Séries ............................ €52,38
Três Séries.............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.
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