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SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA 
 

Despacho n.º 212/2020 
 

Considerando que através da Portaria n.º 73/2020, de 10 de 
março, do Vice-Pesidente do Governo Regional e dos Assuntos 
Parlamentares e do Secretário Regional de Turismo e Cultura, 
foi criada a Direção de Serviços de Contratação Pública e 
Aprovisionamento (DSCPA), no âmbito do Gabinete do 
Secretário Regional de Turismo e Cultura; 

Considerando que pelo meu Despacho n.º 136/2020, de 6 
abril, publicado no JORAM, n.º 68, II série, de 7 de abril, foi 
criada a unidade orgânica flexível daquele serviço; 

Considerando que o n.º 2 do artigo 3.º do referido 
despacho prevê a Divisão de Contratação Pública (DCP), a 
ser dirigida por um Chefe de Divisão, cargo de direção 
intermédia de 2.º grau; 

Considerando que o referido cargo nunca foi provido e 
que urge proceder à respetiva nomeação de modo a garantir 
o funcionamento do serviço; 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 
6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro 
provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano; 

Considerando que, a Licenciada em Direito Cathy Góis 
Bento, Técnica Superior da Direção Regional do Património 
da Vice-Presidência, para além de reunir os requisitos legais 
exigidos para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Contratação Pública, da Direção de Serviços de Contratação 
Pública e Aprovisionamento, possui, o perfil indicado para 
assegurar o exercício das funções inerentes ao cargo 
dirigente; 

Considerando ainda que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, conforme nota curricular em 
anexo, é de toda a conveniência da administração que a 
referida licenciada exerça o cargo de Chefe de Divisão da 
DCP, da DSCPA. 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Despacho 
n.º 136/2020, de 6 abril, publicado no JORAM, n.º 68, 
II série, de 7 de abril, e no n.º 5 do artigo 3.º-A do Decreto 
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado 
pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 
14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, determino: 

 

 
1 - Nomear a Licenciada em Direito Cathy Góis Bento, 

Técnica Superior, da Direção Regional do 
Património em regime de comissão de serviço, pelo 
período de um ano, no cargo de Chefe de Divisão 
de Contratação Pública, cargo de direção intermédia 
de 2.º grau, da Direção de Serviços de Contratação 
Pública e Aprovisionamento, previsto no n.º 2 do 
artigo 3.º do Despacho n.º 136/2020, de 6 de abril. 

 
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de 

junho de 2020. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 47, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, 
Classificação Económica D.01.01.03.00.00, 
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D. 01.01.14.SF.00, D. 
01.03.05.A0.B0, D. 01.01.03.00.00 e D. 01.01.11.00.00. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 28 de maio de 

2020. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA, 

António Eduardo de Freitas Jesus 
 
 

Anexo do Despacho n.º 212/2020, de 9 de junho 
 

Nota curricular 
 
Dados Pessoais: 
- Nome: Cathy Góis Bento 
- Data de nascimento: 14-01-1986 
- Naturalidade: Estados Unidos da América 
 
Habilitações Académicas: 
- Licenciatura em Direito (2004-2009), pela 

Faculdade de Direito de Lisboa. 
-  Pós-Graduação em Gestão e Desenvolvimento 

Estratégico de Recursos Humanos (2010 a 2011), 
ministrada pelo Instituto de Formação Avançada 
Cristóvão Colombo em pareceria com o Instituto 
Superior de Línguas e Administração - Campus 
Lisboa. 

 
Experiência Profissional: 
-  De 1 de abril de 2011 a 30 de junho de 2020 - Técnica 

Superior da Direção Regional do Património, Vice- 

 
Aviso n.º 252/2020 

Renovação da comissão de serviço do Eng.º Ricardo Luís de Andrade Costa, no cargo 
de Chefe de Divisão de Estatísticas e Indicadores da Agricultura. 

 
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

Aviso n.º 253/2020 
Celebração contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
Cátia Rubina Teixeira Furtado Andrade para ocupação de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Design, no sistema centralizado de 
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
Aviso n.º 254/2020 

Abertura do período de discussão pública sobre a proposta da Câmara Municipal de 
São Vicente para reconhecimento como Projeto de Relevante Interesse Municipal, do 
projeto de arquitetura para construção de um Hostel, no sitio do Pé do Passo, 
freguesia e município de São Vicente, apresentado por José Carlos Rodrigues Pereira. 
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-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 
Parlamentares; 

-  De 2009 a 2010 - Estágio profissional na Divisão de 
Contratos e Contencioso da Direção Regional do 
Património. 

 
Formação Profissional Relevante 
-  “Formação inicial na utilização da plataforma 

eletrónica de contratação - acinGov”, de 18 a 29 de 
outubro de 2018. 

- “Formação Pedagógica Inicial de Formadores”, 
concluído a 21 de fevereiro de 2018. 

-  “Contratação Pública e Contencioso Pré-Contratual 
à Luz do Código dos Contratos Públicos Revisto”, 
de 21 a 22 de setembro de 2017. 

- “Novo Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados”, a 21 de julho 2017 

-  “O Novo Código dos Contratos Públicos e os 
Códigos do Procedimento Administrativo e do 
Processo nos Tribunais Administrativos”, em 2017. 

-  “Regime Jurídico da Função Pública”, de 22 a 25 de 
setembro de 2014. 

-  “O Contencioso Administrativo”, de 15 a 18 de 
julho de 2014. 

-  “Regime das Férias e Licenças na Administração 
Pública”, de 02 a 04 de julho de 2014. 

- “Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho 
da Administração Pública”, concluído a 02 de junho 
de 2014. 

- “Gestão de Conflitos”, concluído em 2013. 
- “Código dos Contratos Públicos: A Execução dos 

Contratos”, de 4 a 7 de novembro de 2013 
- “I Jornadas de Lisboa de Direito Marítimo”, em 

2008. 
-  “Curso de Direito Constitucional Internacional”, em 

2007. 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, 

RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 
 

Aviso n.º 247/2020 
 

Torna-se público que, na sequência do procedimento 
concursal comum e ao abrigo dos artigos 6.º, 7.º, 40.º e 45.º 
e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
dos artigos 13.º, 20.º e 22.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 5/2020/M, de 15 de janeiro, dos artigos 7.º e 8.º 
do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de 
agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, foi celebrado a 1 de junho 
de 2020, contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com Ana Letícia da Silva Rocha, 
autorizado por despacho de 28 de maio de 2020 da 
Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 
Alterações Climáticas, para ocupação de um posto de 
trabalho da carreira e categoria de Assistente operacional, 
abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos 
Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas (anteriormente designada 
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais) 
ficando a trabalhadora afeta ao Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza, IP-RAM, com a remuneração 
mensal de € 645,07, correspondente à constante na 4.º 
posição remuneratória da carreira/categoria de Assistente 
Operacional e ao nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única (constante do anexo da Portaria 

n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, atualizada pelo 
Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março), conforme 
previsto no Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, que fixa a estrutura remuneratória da carreira de 
Assistente Operacional, e no referido Decreto-Lei 
n.º 10-B/2020, de 20 março, sem prejuízo do valor da 
retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região 
Autónoma da Madeira atualmente no montante de € 650,88, 
por força do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2020/M, de 
3 de março, com início no dia 1 de junho de 2020. 

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, 1 de junho de 2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
 

 
Aviso n.º 248/2020 

 
Torna-se público que, na sequência do procedimento 

concursal comum e ao abrigo dos artigos 6.º, 7.º, 40.º e 45.º 
e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
dos artigos 13.º, 20.º e 22.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 5/2020/M, de 15 de janeiro, dos artigos 7.º e 8.º 
do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de 
agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, foi celebrado a 1 de junho 
de 2020, contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com Maria Mónica Ramos 
Mendonça, autorizado por despacho de 28 de maio de 2020 
da Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 
Alterações Climáticas, para ocupação de um posto de 
trabalho da carreira e categoria de Assistente operacional, 
abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos 
Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas (anteriormente designada 
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais) 
ficando a trabalhadora afeta ao Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza, IP-RAM, com a remuneração 
mensal de € 645,07, correspondente à constante na 4.º 
posição remuneratória da carreira/categoria de Assistente 
Operacional e ao nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única (constante do anexo da Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, atualizada pelo 
Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março), conforme 
previsto no Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, que fixa a estrutura remuneratória da carreira de 
Assistente Operacional, e no referido Decreto-Lei 
n.º 10-B/2020, de 20 março, sem prejuízo do valor da 
retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região 
Autónoma da Madeira atualmente no montante de € 650,88, 
por força do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2020/M, de 
3 de março, com início no dia 1 de junho de 2020. 

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, 1 de junho de 2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 

 
 

Aviso n.º 249/2020 
 

Notificação dos candidatos a excluir na sequência da 
realização da prova de conhecimentos para a realização da 
audiência dos interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo, no âmbito do procedimento 
concursal comum para ocupação de dez postos de trabalho 
da carreira e categoria de guarda florestal, previstos no mapa 
de pessoal do Instituto das Florestas e Conservação da 
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Natureza, IP-RAM, aberto pelo aviso n.º 319/2019, 
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira, II série, n.º 130, de 6 de agosto 

 
1 -  Através do Aviso n.º 319/2019, publicado no Jornal 

Oficial da Região Autónoma da Madeira, 2.ª Série, 
n.º 130, de 6 de agosto, foi aberto procedimento 
concursal comum para ocupação de dez postos de 
trabalho, da carreira e categoria de guarda florestal, 
previstos no mapa de pessoal do Instituto das 
Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM. 

 
2 -  Na sequência da realização da prova de 

conhecimentos, torna-se público, nos termos do 
disposto nos artigos 25.º, 26.º n.º 1, 28.º n.º 1 e 31.º 
n.º 1 da Portaria n.º 568/2016, de 15 de dezembro, 
que a lista dos resultados obtidos no método de 
seleção prova de conhecimentos no âmbito do 
referido procedimento concursal, constante do 
anexo ao presente aviso, se encontra afixada em 
local vísivel e público das instalações da Secretaria 
Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 
Alterações Climáticas (localizadas à Rua 
Dr. Pestana Júnior,n.º 6, 5.º andar, Funchal) e do 
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, 
IP-RAM (localizadas à Rua João de Deus, n.º 12 F, 
RC, C, Funchal) e disponibilizada nas respetivas 
páginas eletrónicas em 
(https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegiona
l/OGoverno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publi
cacoes#rhrecrutamento e 
https://ifcn.madeira.gov.pt/ifcn/recursos-
humanos/procedimentos-concursais.html ). 

 
3 -  Os candidatos a excluir na sequência da realização 

do método de seleção prova de conhecimentos 
ficam notificados de que dispõem do prazo de 10 
dias úteis, a contar da data de publicação do 
presente Aviso no Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira, para, querendo, dizerem por 
escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, o 
que se lhes oferecer acerca da intenção de os excluir 
do referido procedimento concursal (no exercício 
do direito de audiência os interessados podem 
pronunciar-se sobre todas as questões com interesse 
para a decisão, em matéria de facto e de direito), 
bem como requerer diligências complementares e 
juntar documentos. 

 
4 -  Para efeitos do previsto no parágrafo anterior, 

deverá ser utilizado o formulário tipo aprovado pelo 
Despacho n.º 466/2016, da Secretária Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais, publicado no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira, 2.ª série, 
n.º 223, de 21 de dezembro de 2016, disponível em 
(https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegiona
l/OGoverno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publi
cacoes#rhrecrutamento e 
https://ifcn.madeira.gov.pt/ifcn/recursos-
humanos/procedimentos-concursais.html).  

 
5 -  Mais se informa que o processo do procedimento 

concursal, atrás identificados, se encontra disponível 
para consulta nas instalações do Gabinete de Recursos 
Humanos do Gabinete do Secretário Regional da 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 
Alterações Climáticas, sitas à rua Dr. Pestana Júnior, 
n.º 6, 5.º andar, Funchal, com o telefone 
n.º 291 207350, das 9 horas às 17 horas e 30 minutos. 

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 
Alterações Climáticas, aos 4 de junho de 2020. 

 
O PRESIDENTE DO JÚRI, Manuel António Marques 

Madama de Sousa Filipe 
 

 
INSTITUTO DAS FLORESTAS E DA CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA, IPRAM 
 

Aviso n.º 250/2020 
 

Aviso n.º 01/ 2020 
Discussão Pública do Programa Especial do Cabo Girão 
Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, 

IP-RAM, na qualidade de entidade responsável pela elaboração 
do Programa Especial, torna público, para efeitos do disposto 
do artigo 47.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M 
de 27 junho, que irá proceder à abertura do período de 
discussão pública do Programa Especial do Cabo Girão. 

A proposta do Programa e respetivos conteúdos 
materiais e documentais, acompanhada do relatório de 
caraterização da área, relatório da avaliação ambiental 
estratégica, bem como dos pareceres da comissão consultiva 
e as atas das reuniões plenárias, estarão disponíveis em:  

a) Instituto das Florestas e da Conservação da 
Natureza, IP-RAM, sita à Rua João de Deus n.º 12 
E r/c C 9050-027 Funchal, nos dias úteis entre as 
9:00 e 12:30 e as 14:00 e às 16h. 

b) Em ifcn@madeira.gov.pt  
c) Em : http://www.cm-camaradelobos.pt ; 
d) Em Paços do Concelho de Câmara de Lobos -  

- edifício da Câmara Municipal, sita em Praça da 
Autonomia, 9300-001 Câmara de Lobos. 

O período de Discussão Pública terá início 5 (cinco) dias 
após publicação no JORAM e decorrerá por vinte dias. 

Durante o período de discussão pública, realizar-se-á 
uma sessão de apresentação pública, às 11 horas, do dia 17 
de junho, no Edifício da Biblioteca Municipal de Câmara de 
Lobos, sita na Avenida da Autonomia, n.º 5 - 9300-146 
Câmara de Lobos. 

Todos os contributos devem ser entregues até ao termo 
do referido período, por escrito, com identificação do 
assunto, devendo igualmente ser acompanhados da 
identificação, residência completa e número de contribuinte, 
dirigidos ao Presidente do Instituto das Florestas e da 
Conservação da Natureza, IP-RAM, sita à Rua João de Deus 
n.º 12 E r/c C 9050-027 Funchal, ou pelos seguintes meios: 
por correio registado com aviso de receção, por via 
eletrónica para os seguintes correios eletrónicos: 
ifcn@madeira.gov.pt.  e geral@cm-camaradelobos.pt . 

 
Funchal, 4 de junho de 2020. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Manuel 

António Marques Madama de Sousa e Filipe 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

Aviso n.º 251/2020 
 

Pelo Despacho n.º GS-38/SRA/2019, datado de 18 de 
dezembro, de Sua Excelência o Secretário Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, foi renovada a 
comissão de serviço da Dra. Maria Celeste da Costa Bento, 
no cargo de Chefe de Divisão de Controlo da Cadeia 
Agroalimentar, da Direção Regional de Agricultura, com 
efeitos a partir de 1 de março de 2020. 
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Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, aos 3 de janeiro de 2020. 

 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 

 
 

Aviso n.º 252/2020 
 

Pelo Despacho n.º GS-37/SRA/2019, datado de 18 de 
dezembro, de Sua Excelência o Secretário Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, foi renovada a 
comissão de serviço do Eng.º Ricardo Luís de Andrade 
Costa, no cargo de Chefe de Divisão de Estatísticas e 
Indicadores da Agricultura, da Direção Regional de 
Agricultura, com efeitos a partir de 1 de março de 2020. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, aos 3 de janeiro de 2020. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

Aviso n.º 253/2020 
 

Torna-se público que, na sequência de procedimento 
concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com Cátia Rubina 
Teixeira Furtado Andrade, autorizado por despacho de 
29/05/2020 do Secretário Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, para ocupação de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Design, 
no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto 
ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional, 
sujeito a um período experimental de 180 dias, ficando a 
trabalhadora posicionado na 2.ª posição remuneratória, a que 
corresponde o nível 15, na tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, com efeitos a 
01 de junho de 2020.  

 
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional 

da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Funchal, 4 de junho de 2020. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
 

Aviso n.º 254/2020 
 

Abertura do período de Discussão Pública 
 

Proposta de Reconhecimento de Projeto Relevante  
Interesse Municipal  

 
Fernando Simão de Gois, Vereador com o Pelouro do 

Urbanismo da Câmara Municipal de São Vicente, torna 
público, nos termos e para os efeitos do disposto no números 
2 e artigo 80.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal 
de São Vicente e em cumprimento da deliberação tomada 
pela câmara municipal, em sede de reunião ordinária de 
caracter privado realizada no dia 4 junho do corrente, que irá 
proceder à abertura do período de discussão pública sobre a 
proposta desta câmara municipal para reconhecimento como 
Projeto de Relevante Interesse Municipal, do projeto de 
arquitetura para construção de um Hostel, no sitio do Pé do 
Passo, freguesia e concelho de São Vicente, apresentado por 
José Carlos Rodrigues Pereira, processo OU.LC 23/20, por 
um período de 20 (vinte) dias uteis, contados a partir dos 5 
(cinco) dias uteis subsequentes à publicação do presente 
aviso em Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.  

O referido projeto de arquitetura encontrar-se-á 
disponível para consulta no Edifício da Câmara Municipal 
de São Vicente - Divisão Jurídica e de Urbanismo, sito ao 
Largo do Município nº 2 - 9240-225 São Vicente, todos os 
dias úteis das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h. 

Durante o período de discussão pública, as eventuais 
reclamações, observações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimentos devem ser entregues até ao termo do 
período supracitado, na Secção de Gestão Urbanística , da 
Divisão Jurídica e de Urbanismo, localizada no Edifício da 
Câmara Municipal, ou enviados pelos seguintes meios : 
correio registado com a viso de receção; ou por via 
eletrónica para o correio eletrónico geral@cm-saovicente.pt 
O requerente poderá anexar a documentação tida por 
conveniente à clarificação das questões colocadas. 

 
São Vicente, 8 de junho de 2020. 
 
O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, 

Fernando Simão de Gois 
 

(Por Delegação de Competências - Despacho  
n.º 08/2019 - Edital n.ºº15/2019) 
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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 €15,91; 
 Duas laudas .................... €17,34 cada €34,68; 
 Três laudas ..................... €28,66 cada €85,98; 
 Quatro laudas ................. €30,56 cada €122,24; 
 Cinco laudas ................... €31,74 cada €158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ €38,56 cada €231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 
 Uma Série .............................. €27,66 €13,75; 

 Duas Séries ............................ €52,38 €26,28; 

 Três Séries.............................. €63,78 €31,95; 

 Completa ................................ €74,98 €37,19. 

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

 
Departamento do Jornal Oficial 
Departamento do Jornal Oficial 
Número 181952/02 

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído) 
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