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REGIAo AUTONOMA DA MADEIRA

I Serie-Numero 164
SUM A RIO
PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolulf'alO 111: 942/90:

Concede um subsidio a L\uto Transportadora do Porto
Santo, no montante de 386 667$.
Resolu1;ao n: 943/90:

Adjudica, por :ajuste direeto,2 empreitada deexeeu<;:ao
dEl protec<;:ao marg,inal' provis6nia da Avenida do Mar a
sociedade denominada uSOCIEDADE DE EMPREITADAS
SOMAGU'E, S. A.».

Autoriza a prorroga<;:ao da v:igenGia: do prazo da ,I'ieen
<;:'a de oGupay2l0 in.' 2, daloja n.' 9 da Marina! do
Funchal.
Res,olulfao

n: 945/90:

Autori;::"" 'a 'P'rQlrroga<;:ao da vigencia do prazo da, Ilicen<;:a
de ocupa<;:ao '11.0 5/85, dOl loja 11.' 11 dOl Marina do
Funchall.

Aprova ,a minuta do oontrato de rorneCiimento do sIs
tema 'inrormix 4 GL HDS ,e delega us poderes de repre
s'entagao da Heg:iao, na asslinatulM do eontrato, no
ViceJP'residente do Govemo.
R,esolu'lfao 111,' 947/90:

Aprova a minuta do conkato de controlo e fiscal,iza<;:ao
daempreitada do Interceptor, Esta<;:ao de Tratamentos
Pre'limina,r e Emissario dEJS Aguas He'Siidu8lis do Fun
chal - 2.' fas'e - Emissa,rio Terre's'tre e de1lega os
poderes d,e repre'senta<;:8:o da Regiao, na asslinatura do
oontrato, no Secreta'rio Regional do iEquipamento So
oi,a,1.

Quarta-feira, 26 de Setemhro de 1990
Resolu~o

n,O 950/90:

Autoriza aadmissao na :;armira medica de clinica ge
ml de dive:rsos medicos.
ResolUl;:ao n.O 951/90:

Autoriza \Sj oedenoia, a tfwlo provis6rio ·e prec:a!lio, cia
area de htrac<;:,1'io de ,lneTte'S (Pedre1ira), na nregues+a
da Tab,ua, conce'lho da Ribeim Birava, a sociedade que
gira sob a firma uAVEUNO FARINHA & AGRELA, LD.'».
Resoluc;:ao

n: 952/90:

Autoriza a distribui<;:ao dalmportanc'ia de 59356053$
pe:'Os mun1ioip:i.os.

PRESiD'ENCIA DO GOVERNO REGiONAL
Reisoluc;ao

n.O 942/90

Considerando que as actuais tarifas dos trans
partes publicos colectivos de passageiros nao co
brem a totalidade dos custos operacionais do sec
tor, a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Agosto de 1990, resolveu atribuir um
subsidio de 386667$00 a Auto Transportadora do
Porto Santo, relativo ao mes de Setembro de 1990.
Esta despesa tem cabimento orgamental na Se
cretaria 04, Capitulo OS, Divisao 00, Subdivisao 00,
C6digo 05.01.01, Alfnea B.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Carda··
so Gom;alves Jardim.

o

Gr:i,aa unidade de gestao do ,prog:rameJ OperaOlional
iPlu:rifundos - M'adeka.
Resolulf,a!o n.O 949/90:

Dete'I'mina ,0 pro\l1imentn de Hugo Cailaboi<;:8 Amaro na
oMegoria de tecnico-supe'rior de 2: classe do quadro
do pes:soal do Gabinete do Seor,etar,io Reg1io'l1'ZiI dns
Assuntos Sociais.

Conselho do Governo, reunidoem plenario
em 29 de Agosto de 1990, resolveu:
1 Realizar par ajuste directo a execuQao
cia protecgao marginal provis6ria da Avenida do
Mar.
2 - Adjudicar a Sociedade de Empreitadas
Somague, S. A., mediante ajuste directo a execu
gao da protecgao marginal provis6ria da Avenida
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I SERlE -

do Mar, pelo valor de 30000000$00, a acrescer
de IVA
taxa legal, em resultado do processo de
consu'lta e ao abrigo da Resoluc;;ao n.O 700/90, de
29 de Junho de 1990.

a

.

3 - Celebrar contrato escrito nos termos da
alfnea a) do n. O 1 do art. O 8.° do Decreto-Lei n.O
211/79, de 12 de Julho, actualizado prelo Decreto-Lei
n.O 227/85, de 4 de Julho, adaptado
Regiao Auto
noma da Madeira pela Resolw;:ao 'n.O 865/85, de
25 de Julho.

lizavel anualmente pelo coeficiente dos arrenda
mentos nao habitacionais.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Carda
so Gonc;alves Jardim.

a

4 - Mandatar a Secretario Regional da Admi
nistrac;;ao Publica, para em representac;;ao da Re
giao Autonoma da Madeira, outorgar 0 respectivo
contrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resolu~ao

n.O 944/90
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Resolu(:ao n.O 946/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Agosto de 1990, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de fornecimento
do sistema informix 4 GL RDS, em que e aqju
dicataria a sociedade denominada "UNISYS (POR
TUGAL), SISTEMAS DE INFORMACAO, SA,,; e de
legar os poderes de representac;;ao da Regiao Auto
noma da Madeira, na assinatura do contrato, no
Vice-Presidente do Governo.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regior:al, Alberto Joao Carcla
so Gonc;alves Jardim.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Agosto de 1990, resolveu:
1 Autorizar a prorroga<;:ao da licen<;:a de
ocupac;;ao n.O 2 da loja n. O 9 na Marina do Funchal,
por mais cinco anos, com infcio no dia 1 de
Novembro de 1989 e termo no dia 31 de Outubro
de 1994, de acordo com 0 art. O 2.° do Caderno de
Encargos.
2 - Fixar em 120000$00 a taxa mensal a pa
gar, acrescida do IVA taxa legal, que sera actua
lizavel anualmente pelo coeficiente dos arrenda
mentos naohabitacionais.

a

Presidencia do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resolw;ao n.O 945/90

o Conselha do Governo, reunido em plenario
em 29 de Agosto de 1990, resolveu:
1 Autorizar a prorroga<;:ao da licenc;;a de
ocupa<;:ao 5/85, da loja n.O 11 na Marina do Fun
chal, por mais cinco anos, com inlcio no dia 1 de
Setembro de 1990 e termo no dia 1 de Setembro
de 1995, de acordo com 0 art.O 2. 0 do Caderno de
Encargos.
2 - Fixar em 300 000$00 a taxa mensal a pa
gar, acrescida do IVA taxa legal, que sera actua

a

Resoluc;:ao n.O 947/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Agosto de 1990, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de controlo e
fiscaliza<;:ao da empreitada do Interceptor, Estac;;ao
de Tratamento Preliminar e Emissario das Aguas
Residuals do Funchal segunda fase Emis
SElno Terrestre, em que e adjudicatario 0
consorcio constitufdo pelas sociedades PRIMA 
Projectos e Investimentos da Madeira, Lda., e
CONSULGAL, Organiza<;:ao e Gestao de Projectos
Industriais, Lda.; e delegar os poderes de repre
senta<;:ao da Regiao Autonoma da Madeira, na ass i
natura do contrato, no Secretario Regional do Equi
pamento Social.
Presidencia do Governo Regrional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resolu«;:ao n.O 948/90
Considerando que atraves da Decisao da Co
missao das Comunidades Europeias n.O C (89) 1869,
de 31 de Outubro de 1989, foi aprovado 0 Ouadro:
Comunitario de Apoio para as interven<;:5es es
truturais em Portugal, onde esta prevista uma con
tribui<;:ao do Fundo Europeu de Desenvolvimento
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Regionai e do Fundo Social Europeu para 0 finan
ciamento do Programa Operacional Plurifundos 
Madeira, integrado no eixo 6 b) do Quadro Comu
nitario de Apoio a Portugal;

g) Representante da Secretaria Regional dos
Assuntos Sociais;

Considerando que as modal idades de interven
Qao estruturais comunitarias prevem, no que diz
respeito a gestao, acompanhamento e controlo das
mesmas, a existencia de orga08 com responsabi
lidades e competencias bem definidas;

i) Representante da Secretaria Regional do
Turismo, Cultura e Emigrat;:80;

Considerando que de acordo com 0 disposto
no art.O 18.° do Decreto-Lei n. 121-B/90, de 12 de
Abril de 1990, que define a estrutura organica re
!ativa a gestao, acompanhamento, avalia<;:ao e COll
trolo das intervenQoes estruturais em territorio por
tugues, no ambito das intervenQoes operacionais
a executar exclusivamente na area das Regioes
Autonomas, torna-se necessario POI' deliberaQao
do respectivo Governo Regional, a criaQao e de
finiQao de uma unidade de gestao para 0 Programa
Operacional Plurifundos - Madeira;
O

Assim, 0 Conselho do Governo, reunido em
plenario em 29 de Agosto de 1990, resolveu:
1.° -

Objectivo

A presente ResoluQ80 tem pOI' objectivo criar
a unidade de gestao do Programa Operacional Plu
rifundos - Madeira, bem como definir a sua com
posiQao e competencias.
2.° -

ComposiQao do jrgao

1 - A unldade de gestao do Programa Opera
cional Plurifundos - Madeira, e 0 orgao responsa
vel pela gestao tecnica, administrativa e finan
ceira do Programa,e e constituida pelos seguintes
elementos:

a) Representante da DirecQao Regional de
Planeamento, que presidira, coadjuvado POI' um
coordenador adjunto;
b) Representante da DirecQao-Geral de De
senvolvimento Regional qW3 exercera fungoes de
Vice-Presidente;
c) Representante da Secretaria Regional da
Educagao, Juventude e Emprego/Centro Regional
de Forma9ao Profissional, que exercera funr;;oes de
Vice-Presidente;
d) Representante da Vice-Presidencia e Coor
denagao Economica;
e) Representante da Secreta ria Regional do
Equipamento Social;
f) Representante da Secretaria Regional da
EducaQ80, Juventude e Emprego;

h) Representante da Secretaria Regional da
Economia;

j) Representante da
Administravao Publica;

Secretaria Regional da

I) Representante da Secretaria Regional das
FinanQas;

m) Outros representantes das entidades en
volvidas na execuQao dos instrumentos e acc;6es
previstos no Programa.
2 - Sempre que se verifique situaQao de im
pedimento podera qualquer elemento mencionado
no numero anterior fazer-se representar.

3 - as representantes das entidades referi
das nas alfneas c) a m), serao chamados aos tra
balhos da unidade de gestao quando se tratar de
materia relativa a apreciayao de projectos nos res
pectivos ambitos de actuagao.
3.° -

Competencias

Compete a unidade de gestao do Programa
Operacional Plurifundos - Msdeira:
a) Apoiar os organismos competentes na res
pectiva negociagao do Programa com a Comissao
das Comunidades Europeias;
b) Prop6r as condicoes qerais de oraanizacao
dos processos de candidatura e de pagamento dos
projectos bem como definir outras normas proces
suais de gestao;
.......

OJ.>

c) Apreciar os projectos apresentados ao PIO·
grama, verificando se cumprem as condi<;oes ge
rais de organizagao e acesso;

d) Analisar e decldir sobre 0 enquadramento
dos projectos apresentados tendo em conta os cri·
terios da selecgao definidos;
e) Garantir 0 cumprimento das normas nacio
nais e comunitarias em materia delicenciamentos,
concursos publicos e ambiente;

f) Acompanhar a implementa<;:ao dos projectos
aprovados e avaliar os resultados das interven
90es;
g) Gerir financeiramente 0 Programa;
h) Assegurar a fiscalizagao
projectos aprovados;

e

controlo

dos

i) Elaborar os relatorios previstos nos norma

tivos do Fundo Europeu de Desenvolvirnento Re
gional e do Fundo Social Europeu.
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I SERlE 4.° -

Presidente

1 - A presidencia da unidade de gestao cabe
ra ao representante da Direc<;:ao Regional de Pla
neamento - Vice-Presidencia e Coordena<;:aa Eco
n6mica da Regiao Aut6noma da Madeira.
2 gestao:

Compete ao Presidente da unidade de

a) Representar a unidade de gestao;
b) Convocar as reunioes da unidade de ges
tao, com a antecedencia de pelo menos 8 dias, ela
borar as respectivas ordens de trabalhos e dirigir
as mesmas;
c) Contratar e superintender 0 pessoal que
presta apoio ao Secretariado da unidade de ges
tao, bem como celebrar os contratos de assisten
cia tecnica pericial considerados necessarios;
d) Realizar as demais missoes que Ihe sejam
confiadas p'ela unidade de gestao.
3 - Nas suas faltas ou impedimentos 0 Pre
sidente sera substitufdo pelo representante da Di
rec<;:ao-Geral de Desenvolvimento Regional, que
assegura a Vice-Presidencia.
5.° -

Secretariado

1 - A presidencia da unidade de gestao sera
apoiada no exercfcio das suas competencias POI'
um Secretariado, 0 qual sera constitufdo e dirigido
pelo seu Presidente.
2 Compete ao Secretariado do Programa
Operacional Plurifundos - Madeira:
a) Instruir e apreciar ascandidaturas de pro
jectos, verificando designadamente 0 seu enqua
dramento no Programa Operacional e 0 cumpri
mento das condi<;:oes de acesso previstas;
b) Preparar as reuni6es e as delibera<;:oes da
unidade de gestao;
c) Organizar os dossiers relativos a cada pro
jecto de acordo com as normas usuais ja estabe
lecidas para os projectos do FEDER e do FSE, com
as adapta<;:oes e especificidades pr6prias deste
Programa, estabelecidas pel a unidade de gestao;
d) Organizar a ficheiro informatica necessa
rio ao controlo da execu<;:ao do Programa Operacio
nal;
e) PrestaI' apoio a prepara<;:ao dos relat6rios
de execu<;:ao do Programa Operaciana"
3 - No exercfcio da competencia prevista na
alfnea a) do numero anterior incumbe ao Secre
tariado:
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a) Formular um parecer tecnico sabre a via
bilidade dos projectos que permita a unidade de
gestao do Programa Operacional Plurifundos deci
dir da sua aprova<;:ao;
b) Garantir que a programa<;:ao financeira apre
sentada na candidatura de cada projecto corres
ponda a uma estimativa dos pagamentos a efectuar
pela entidade executora durante os anos indica
dos.
4 - 0 Secretariado enviara aos membros da
unidade de gestao, de acordo cam os respectivas
ambitos de actua<;:ao, capias das candidaturas devi
damente instrufdas, no prazo maximo de 30 dias
ap6s a recepgao, cabendo-Ihes ainda apresentar
na unidade de gestao as listas de candidaturas
recebidas, organizadas de acordo com os norma
tivos estabelecidos POl' aquela.
5 - Cabe ao Secretariado a responsabilidade
de informal' as entidades executoras dos projectos
aprovados.
6.° -

Apoio

As minutas dos contratos de pessoal adminis
trativo e de assistencia tecnica serao objecto de
aprova<;:ao pela unidade de gestao.
7.° -

RegU'lamenta<;:ao do Programa

Os normativos tecnicos, administrativos e fi
nanceiros relativos ao funcionamento do Programa
serao definidos POl' regulamento proprio.
8.° -

Norma final

A unidade de gestao considera-se consti
tufda logo que seja designado pe'lo membra do
Governo competente 0 representante da Direc<;:ao
Regional de Planeamento - Vice-Presidencia e
Coordena9ao Econ6mica devendo esre Imediata
mente notificar as restantes entidades, com assen
to no 6rgao, para no prazo de 5 dias indicarem os
nomes dos respectivos representantes.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

ResolUl;ao n." 949/90

Atraves da Reso!u<;:ao do Conselho do Governo
n.O 670/90, de 29 de junho, 0 candidato Hugo Ca
laboi<;:a Amaro, foi admitido ao estagio para a
Carreira Tecnica Superior;
Considerando que a data em que 0 mesmo foi
contratado pela Secretaria Regional dos Assuntos
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Sociais, nao tinha ainda entrado em vigor 0 De
creto Legislativo Regional n.

C

4/89/M, de 15 de

Fevereiro e consideradas, em consequencia, as
legitimas expectativas numa integra9ao nos qua
dros de servi90 sem necessidade previa de quai
quer estagio;

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 29 de Agosto de 1990, resolveu, nos termos
da Reso]u9ao n. 1135/84, de 18 de Outubro, e na
O

sequencia do Concurso Extemo de Ingresso para

to por Aviso publicado no Jornal Oficial n.0214, 11
Serie de 20.12.89;

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Agosto de 1990, resolveu:
1 - Autorizar a admissao na carreira medica
de Clinica Geral, dos candidatos abaixo discrimina
dos, aprovados no respectivo concurso, distribui
dos pelos seguintes concelhos, nos termos do dis
posta no n.O 2 do art. D 3.° do Decreto-Lei n.O 146-C/
80, de 22 de Maio, dada a urgente conveniencia de
serv;go:

o preenchimento de uma vaga de Tecnico Superior
de 2: classe, da Carreira

de Consultor Jurfdico

Concelho de Santa Cruz

existente no quadro de pessoal do Gabinete do Se

Dr. Pedro Manuel Oliveira Melvill de AraUjo

cretario Regional dos Assuntos Sociais e Servi90s

Dr: Maria Olimpia Alves Pereira Farinha

de Apoio aprovado pela Portaria 129/87 de 20.11
aberto por aviso puhlicado no JORAM n.

O

116,

II Serie, de 20.7.89, 0 seguinte:
1 -

Concelho de Camara de Lobos
Dr: Maria Cremilda AraUjo de Barros Gouveia

Fazer relevar como tempo de estagio

o exercicio de fun90es prestadas pelo candidato

Concelho de Santana
Dr.' Olga Maria Rola Cardoso

Hugo Calaboi9a Amaro na sitUa9ao de contratado,
e nesses termos autorizar a sua nomea9ao defi

Concelho da Ponta do Sol

nitiva

Dr. Carlos Alberto Reis Pastoria Pereira

como

Tecnico Superior de 2: classe, nos

termos do art. 3.
Decreto-Lei n.

0
,

n.

O

1, alinea dl e art.° 5.° do

265/88, de 28.7, aplicado

O

a

RAM

Dr. Diviacante Cantiial Givane Samegy

pelo Decreto Legislativo Regional 4/89/M de 15.2

Conce'lho do Porto Santo

enos termos do art.O 6.°, n.O 5 do Decreto-Lei

Dr. Ant6nio Jose d'Almeida Costa Maia

n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado

a Regiao

pelo Decreto Legislativo Regional n.O 2/90/M, de
2 de Margo, a partir do dia 3 de Setembro de 1990

2 - Os lugares constam do quadro de pessoal
da Direc9ao Regional de Saude Publica e tem ca
bimento orgamental na rubrica n. 6.5.2.0.1.
O

pOr urgente conveniencia de servigo nos termos
do n. 2 do art. 3.° do Decreto-Lei 146-C/80, de 22
D

O

de Maio.
2-

Este lugar encontra-se devidamente cabi

mentado no Or9amento da Secretaria Regional dos
Assuntos Sociais, atraves do Capitulo 01, Divisao

3 - Nao necessita de visto ou anota<;:ao pela
Sec<;:ao Regional do Tribunal de Contas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional. Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.

00, Subdivisao 00, C6digo 01.01.01.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Jo§o Cardo.
so Gom;alves Jardim.

Resoluc;ao n." 951/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 29 de Agosto de 1990, resolveu:
Resolu~ao 0.°

950/90

Nos termosda Resolu9aO n.o 1135/84, de 18
de Outubro, e na sequencia do Concurso Externo
de Provimento de lugares de Clinicos Gerais, aber

Autorizar a cedencia a titulo provis6rio e pre
cario da area de Extracgao de lnertes (Pedreiral,
na freguesia da Tabua, concelho da Ribeira Brava.

a firma

Ave'lino Farinha e Agrela, Lda., mediante

protocolo a celebrar, delegando os poderes de re

I SERlE -

6

FUNDO DE EQUllIBRIO FINANCEIRO

presenta<;:ao da Regiao, no Secretario Regional do
Equipamento Social.

DUODECIMO DO Mt:S DE SETEMBRO DE 1990

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dante do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Gom;alves Jardim.

r~nlferencial/ l i p loco! Ad' I
IDeducoel i Duodecimal i r~
0
I':

$
>

Municipios

o

NUMERO 164

i

Conselho do Governo, reunido em plenario

I
I

I

!

Galheta

em 29 de Agosto de 1990, tesolveu:

ITranlferencial! c!on~I/BANIFI I
de capilal ! IDe~u~ao de I
Jurol
i

I

Funchal

Esta verba corresponde ao duodecimo do mes
de Setembro de 1990, no que concerne as trans fe
rencias de capital, participa<;:ao nos termos do ar
tigo 8.°, da Lei das Finant;:as Locais e conjugado
com a Lei do Ort;:amento do Estado, deduzido das
importancias relativas aos encargos financeiros,
com vencimento a 20 de Setembro de 1990, ine
rentes aos Contratos de Reequilibrio Financeiro
e Protocolo Adicional, celebrados com diversas en
tidades, com excepgao dos Municipios do Porto
Santo e Ponta do Sol.

I 7 804 000$00 I

As presentes transferencias serao efectua
das em conformidade com a dotagao on;amental,
sob a rubrica 10, Capitulo 75, Divisao 06, Subdivi
sao 00 [Fundo de Equillbrio Financeiro - Trans
ferencias de Capital), do Or<;:amento Regional.

I

1

1_ 3

'

i

1526000$00 I

ro_nt_8_d_0_S_OI__ 5136000$00
Porto Moniz

I

I----~,-----I
4423 OOOSOO , 101 824$50! 4 321 175$50 I

121 548000$00

II-M-a-C-h'-Ic-o---I'

Municipios da Regiao.

(1)

I

Camara de Lobos - 7804 000$00 I

Fazer a distribuit;:ao de 59 356 053$00, pie los

i

Duodl\cimo/ i
IRemanelcenie I

635

707$5~1~~)
II

I

760 000$00 I

.

,21 548000$00 I

48007$50

I

5136 OOOSool

!_ 3 711

992$50

I
I

I

i Porto Santo

I

4 287 000$00 !

!_4_~~00S_0_0 !

I Ribe'ira Brava

I

3 170 OOOSOO

I

382428$00! 2787572$00 I

!_S_!8J_nt_a_c_r_u_z_ _ 1-5-35-0-0-0-0;OO 1-2-86-9-34-$-5-0 I~ 063065$50
Santa_n_a

! 4221 OOOSOO I

S. Vicente!

ITOTAL

I

--1~~~~S;-11

414045$00
~

I

i 3806955$00 I

i

~!

868947$00 iS9 356 053$00 I

(1) Consoante alte·rag80 aos Gontratos de Reequilibrio Fi

rl8,nce,iro nos termos do Decreta-Lei n.O 359/89, de 18
de Outubro e concernente POi"taria de aplicag80.

Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gom;alves Jardim.

Prel;O deste numero: 30$00
-Toda

a correspcmdenda,

qu~r

oficial, quer relative a anLm,oios
e a assinaturas do Jornal OfJcial
devesar dkigida

a

S,eoretari,a

-Gel'ftJ da Presidencia do Go
varna Regional da Madelra-.

ASSINATURAS
Com pi eta (Ano)... 6 000$00 (Semeltre)......... 3 0(1)$00
1." Serle
2 000$00
1 OOO${)O
2." Serie
2 000$00
1 000$00
3," Serle
2 000$00
1 000$00
4." Serie
2 000$00
1 000$00
Dual Seriel >
4 000$00
2 OOOSOO
Tres Series
6 OOOSOD
3 000$00
NLimeros e Suprementos - Pre~o por pagina: 5$00
A estes Yalores acrescem os porles de correio
(Portaria n. O 227/89, de 28 de Dezembro)
Execu~1io

yratica da .IMPRENSA REGIONAl. DA MAOEIRA, E. P.> -

IRM·EP

e de
90$00 a linha, acrescldo do
respectivo ~.V .A., dependendo a
sua publicag80 do pagamento
antecipado a efeC1Juar na Secre
!:aria - Geral da Presidencia do
Govemo >Regional cia Madeira •.
-0 preco das anunclos

