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SECRETARTA REGIONAL DAS FINANÇAS
Aviso n.n 4412022

celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com Maria Micaela Franco Aveiro, para exercer funções públicas, da carreira de As-
sistente Técnico, sendo integrada no sistema centralizado de Gestão de Recgrsos
Humanos da secretaria Regional das Finanças e ficando afeta ao Gabinete do Secre-
tário Regional das Finanças no Porto santo, com início no dia I de fevereiro de
2022.

SECRETARTA REGIONAL DE SAUDE E PROTEÇÃO CIVIL
Aviso n.o 45n022

Abertura de procedimento concursal, destinado ao preanchimento em regime de co-
missão de serviço pelo período de três anos, do cargo de Diretor da Direção de Ges-
tão Financeira, do Instituto de Adminishação da Saúde, IP-RAM.

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO P CüLTUNA
Aviso n.o 4612022

Lista dos resultados obtidos no método de seleção - prova de coúecimentos do
procedimento concursal para constihrição de vínculo de emprego público, na moda-
lidade de contraúo de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de I
posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico superior, aberto pelo Aviso n."
86312020, de 3l de dezembro.

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESEÌ\N/OLVIMENTO
RURAL

Aüso n.o 4712022
Prestação de Esclarecimentos ao Pedido de Registo da Denominação de origem pro-
tegida <Cebola da Madeira>.
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Sumário:
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Texto:
Prestação de Esclarecimentos ao Pedido de Registo da Denominação de Origem Protegida <Cebola da Madeira>

l. Ao. abrigo^do disposto lto n." ? do artigo 49.o do Regulamento (UE) n." ll5ll20l2 do parlamento Europeu e do Con-
selho, de 2l de novembrg, rela!!v9_1o1 regimes de*qualidade dos produtos agrícolas 

" 
gén".ot alimentícios ã nõ n.'

1.3 do Anexo I da P-ortaria n." 494/2019, dè 
.t+_ {e. agolto, que estabeleceu asï"grus de e"xecução, na Região Autóno-

ma.da Madeira (RAM), da regulamentação da Uniàõ Europèia (UE) relativa, enïre outros, aos se,rs regiães de qwli-
dade, os produtores. inscritos no_ Registo dos Produtores detebola da Madeira, criado pelo ú"rpu"no nï; iiltioiï, d"
l l de.setembro, publicado no.Jornãl oficial da Região Autónoma da Madeirá (JORAM), IL" Série, n.o 153, de t í de

le_t9mb,r9'.a9 
úrigo do 

",".2^ 9p_ $igo 45.o do refçrito. Regulamento (UE) n.' tìsttzotz'e nas condiçõer pt"uiitàt oo
arttgo I l.' da Portaria n." 49412019, solicitaram o registoãa denominação <Cebola da Madeiro como Dènominação
de Origem Protegida (DOP). :

2. O pedido de r9g^isto da. denominação <<Cebola da Madeiru como DOP, foi apresentado à Comissão Europeia em 23
de agosto de202l, tendo sido registado com a referência: pDO-pT-02900.

3. No âmbito deste processo, em carta datada de 16/1212021, os serviços da Comissão solicitaram a clarificação de al-
gumas questões que exigiram. a alteração do conteúdo do documento único e do correspondente cademo dé especifi-
cações, pelo que se torna público que s.e encontra aberto, pelo prazo de l0 (dez) dias útiis, a contar Au autu a"iulfi-
cação do presente Aviso, o novo procedimento de oposiçãõ nacional.

4. Qualquer pessoa singular ou coletiva com interesse legítimo nesta produção, pode apresentar declaração de oposição
e consultar os documentos que instruem o pedido na-página eletróïca da Seìretaria Regional de Áú;útu.;;b.-
senvolvimento Rural - Direção. Regional de Agricultura e Desenvolvimento- Rural tSË.ÁOú1, 

-em

https://www.madeira.gov-písra, sendo què as declaraçõe-s de oposição, devidamente fundamentadus, d"uem t"íi"n'"-
tidas por correio, sob regìs^to, em envelope_driqido aó.Diretor Regíonal de Agricultura e Desenvólú-.ntõ n*ui pu-
ra aAvenida-Arriaga, n." 2l-A,3.", 9000-060 Funchal, valendo cãmo data aïa apresentação do respetivo registó ou
podem também ser entregues nos serviços da SRADRA, durante o período oormàl de arend.imenro ào puUfìóïÀeai-
ante agendamento prévio, valendo como data da apresentação a da reïpedva entrega.

l0 de janeiro de2022.

O SECNTT.qNTO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVoLVIÌVÍENTo RURAL, José Humberto de Sousa Vasconcelos


