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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

•. JORNAL OFICIAL
I Séríe - Número 19

Segunda • feira, 22 de Fevereiro de 1999

2.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Decreto Regulamentar Regional n," 2/991M

o Governo Regional decreta, nos termos da alínea d)
do n.? 1 do artigo 227.° da Constituição e da alínea d)
do artigo 49.° da Lei n.? 13/91, de 5 de Junho, o seguinte:

Fixa o valor do metro quadrado de construçãopara o ano de 1999.

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Artigo 1.°
É fixado em 86580$, para valer no ano de 1999, o
valor do metro quadrado padrão para efeitos de alvará
na indústria de construção civil.

Decreto Regulamentar Regional n, o 2/99/M
Artigo 2.°
de 18 de Fevereiro
Fixação do valor do metro quadrado de
construção para o ano de 1999
O artigo 5.° do Decreto Legislativo Regional
n.? 8/94/M, de 29 de Junho, dispõe no sentido de o
Governo Regional fixar anualmente, por decreto regu
lamentar regional e na sequência de uma comissão téc
nica criada para o efeito, o valor do metro quadrado
para a indústria de construção civil.
Considerando que a proposta desta comissão foi já
presente ao Governo Regional, tendo sido considerada
adequada:

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Aprovado em Conselho do Governo Regional
em 21 de Janeiro de 1999.
O Presidente do Governo Regional, Alberto João Car
doso Gonçalves Jardim.
Assinado em 5 de Fevereiro de 1999.
Publique-se.
O Ministro da República para a Região Autónoma
da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

I SÉRIE - NÚMERO 19
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o preço deste número: 94$00 (lVAINCLUÍD04%)
"Toda a correspondência relati
va a anúncios e a assinaturas do
Jornal Oficial deve ser dirigida
à Secretaria-Geral da Presidên
cia do Governo Regional da
Madeira".

ASSINATURAS
Completa (Ano) •.• 19600$00
7 ()()()$()()
Uma Série
Duas Séries ..
12600$00
Três Séries ..
16800$00

(Semestral)

9800$00
3600$00
6300$00
8400$00

Os valores acima referidos Incluem os montantes devidos

pelos portes de correio e pelo Imposto aplicável.
Números e suptementos- Preço por página 45$00,
ao qual acresce o montante do imposto aplicável
(Portaria no"183/98, de 24 de Novembro).

Execução gráfica "Jornal Oficial"

"O preço dos anúncios é de 230$üO
por linha, acrescido do respectivo
NA, dependendo a sua publicação
do pagamento antecipado a efectuar
na Secretaria-Geral da Presidência
do Governo Regional da Madeira".

