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Actualizaa tabelade preçosda JornalOftcíaí.

oitenta e oito escudos,ao de três sériesa quantia de
seis mil novecentose catorze escudos,ao de duas
séries a quantia de quatro mil quatrocentose nove
escudos e ao de uma série a quanúa de dois mil
setecentose vinte e três escudos.

PRESIDENCIA DO GOVERI{O REGIONAL
Portaria n.' LL8/2000
Importa considerar que o aumento dos custos de
impressão e publicaçã-o do Jornal Oftcial determina a
imperiosanecessidadede se rever os montantesactualmente
vigentespara os custos da sua assinaturae venda avulsa.
A açtuaiizaçãogradual a que ora se procedenão perde de
vista o dispostono n.o 1 cioartigo 10.oda Portarian." 208182,
de 3L de Dezembro, embora fique ainda aquém da
coincidênciacom a coberturados custossupra referidos.
Nestestermos:
No uso dos podereslegalmenteconferidos pela alínea d)
do artigo 69." do Estatuto Político-Administrativo da Região
Autónorna da Madeira, aprovadopela Lei n." 13191,de 5 de
Junho,na redacçãoe numeraçãoda Lei n." 130/99,de 21 de
Agosto, manda o Governo Regional da Madeira, pelo seu
Presidente,o seguinte:
Artigo 1."
O artigo 10.oda Portaria n." 2A8182,de 31 de Dezembro,
passaater a redacçãoseguinte:
"Artigo 10.o
(Preço - assinaturas)

7 - Aos preços referidos nos números anteriores acresce
o montante devido a título de Imposto sobre o Valor
Acrescentado,à taxa legal em vigor.
I - Os preços por lauda ou por fracção de lauda de
anúncio são os seguintes:
cada;
."..........2.892$00,
a)
ljma lauda
cada;
..........3.136$00,
b)
Duaslaudas
cada;
c)
Trêsl audas....,....................... 5. 141$00,
..5.472$00,cada;
d)
QuatroIaudas......
cada;
.........5.690$00,
e)
Cinco laudas
cada.
f)
Seisou rnaislaudas..............6.896$00,
9 - Aos valores referidos no número anterior acrescea
impoúância devida pela liquidação do imposto
aplicável.
10 - Cada lauda deverá ser preenchida, no máximo,
com o texto equivalentea25linhas."
Artigo 2."

I
l - -

Fica revogadaa Portarian." 2A3D9, de 26 de Novembro.
Artigo 3.o

3 - O custo de cada exemplar ou suplemento,avulso,
fixa-se em cinquentae cinco escudospor página.

Ì - O preço da assinaturaanual de cada sériefixa-se em
quatromil seiscentose oitentae lÌove escudos.
O preço da assinaturaanuai das quatro sériesfixa-se
em doze mil e novecentose guinze escudos.
A

Ao preço da assinaturaanuai pelo correio das quatro
séries acresceráa quantia de sete mil novecentose
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Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser diriglda à Secretaria-Gerai da Presidênciado Coverno Reeional da Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
. . .27545Cf.,ca.da;
Uma lauda
.2 987$@,cada;
Duaslaudas
. . .4 896$00'cada;
Trêslaudas
......5211$00,cada;
Quatrolaudas.
......5419$00'cada;
Cincolaudas
. .6 568$00,cada.
Seisou maislaudas
A estes vaiores acrescê o imoosto devido.

Números e Suplementos- Preço por página 50$00.

AnuaI
IJma Série
Duas Séries
Tfês Séries
Completa
A estes valores acrescem os

4 370$00
8 600$00
i0 500s00
12300$00

Semestral

2 190$00
4 300$00
5 2s0$00
6 200$00

portes de correio, (Portaria n.' 203t99, de 26 de

Ncvembro) e o imposto devido.

O Preçodestenúmero:208$00- 1.04Euros(IVA incluído)

