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PRESIDÊNCIADO GOVERNO REGIONAL

Resolução n.º 1550/2011
Considerando que através do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4-A/2001/M, de 3 de Abril, na
redacção dada pelo artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 28-A/2001/M, de 13 de Novembro, foi criada
uma linha de crédito bonificado a favor das autarquias locais,
associações de municípios ou empresas concessionárias
destas, destinada ao financiamento complementar dos
projectos de investimento de natureza municipal e
intermunicipal comparticipados pelo FEDER no âmbito do
III Quadro Comunitário de Apoio, para o período 2000-2006.
Considerando que nos termos do disposto do n.º 2 do
artigo 5.º do referido diploma, aos empréstimos contraídos
ao abrigo do mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a
suportar pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira,
no montante de 70% do valor dos juros a pagar em cada data
de vencimento.
Considerando ainda que o Município da Calheta, contraiu
um empréstimo ao abrigo do referido diploma legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu autorizar a Secretaria Regional
do Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto da
Caixa Económica Montepio Geral, da importância de
3.516,35 (três mil, quinhentos e dezasseis euros e trinta e
cinco cêntimos), referente à bonificação de 70% dos juros da
36.ª prestação do empréstimo bonificado contraído pelo
Município da Calheta, cujo vencimento ocorre a 29 de
Novembro de 2011.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 08, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução n.º 1551/2011
Considerando que através do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho, foi criada uma linha
de crédito bonificado a favor dos Municípios da Região

Autónoma da Madeira para a execução de projectos de
investimento inseridos nos planos de investimento
municipais que não tenham assegurada fontes de
financiamento alternativas.
Considerando que nos termos do disposto no artigo 6.º do
referido diploma, aos empréstimos contraídos ao abrigo do
mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a suportar pelo
Orçamento da Região Autónoma da Madeira, no montante
de 70% do valor dos juros a pagar em cada data de
vencimento.
Considerando ainda que o Município da Calheta contraiu
um empréstimo ao abrigo do referido diploma legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu autorizar a Secretaria Regional
do Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto do
Banco BPI, da importância de 3.011,90 (três mil e onze
euros e noventa cêntimos), referente à bonificação de 70%
dos juros da 45.ª prestação do empréstimo bonificado
contraído pelo Município da Calheta ao abrigo do Decreto
Legislativo Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho, cujo
vencimento ocorre a 30 de Novembro de 2011.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 08, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução n.º 1552/2011
Considerando que através do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho, foi criada uma linha
de crédito bonificado a favor dos Municípios da Região
Autónoma da Madeira, para a execução de projectos de
investimento inseridos nos planos de investimento
municipais que não tenham assegurada fontes de
financiamento alternativas.
Considerando que nos termos do disposto no artigo 6.º do
referido diploma, aos empréstimos contraídos ao abrigo do
mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a suportar pelo
Orçamento da Região Autónoma da Madeira, no montante
de 70% do valor dos juros a pagar em cada data de
vencimento.
Considerando ainda que o Município de Machico
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma legal.
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O Conselho de Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu autorizar a Secretaria Regional
do Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto ao
Banco Santander Totta S.A., da importância de 3.998,15
(três mil, novecentos e noventa e oito euros e quinze
cêntimos), referente à bonificação de 70% dos juros da 40.ª
prestação do empréstimo bonificado contraído pelo
Município de Machico ao abrigo do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho, cujo vencimento
ocorre a 5 de Dezembro de 2011.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 08, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.

O Conselho de Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu autorizar a Secretaria Regional
do Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto da
Caixa Geral de Depósitos, da importância de 1.963,03
(mil, novecentos e sessenta e três euros e três cêntimos),
referente à bonificação de 70% dos juros da 46.ª prestação do
empréstimo bonificado contraído pelo Município de Santana
ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 17/99/M, de
15 de Junho, cujo vencimento ocorre a 8 de Dezembro de
2011.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 08, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n.º 1553/2011

Resolução n.º 1555/2011

Considerando que através do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho, foi criada uma linha
de crédito bonificado a favor dos Municípios da Região
Autónoma da Madeira, para a execução de projectos de
investimento inseridos nos planos de investimento
municipais que não tenham assegurada fontes de
financiamento alternativas.
Considerando que nos termos do disposto no artigo 6.º do
referido diploma, aos empréstimos contraídos ao abrigo do
mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a suportar pelo
Orçamento da Região Autónoma da Madeira, no montante
de 70% do valor dos juros a pagar em cada data de
vencimento.
Considerando ainda que o Município de São Vicente
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu autorizar a Secretaria Regional
do Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto do
BANIF - Banco Internacional do Funchal, da importância de
2.716,90 (dois mil, setecentos e dezasseis euros e noventa
cêntimos), referente à bonificação de 70% dos juros da 40.ª
prestação do empréstimo bonificado contraído pelo
Município de São Vicente ao abrigo do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho, cujo vencimento
ocorre a 7 de Dezembro de 2011.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 08, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.

Considerando que através do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4-A/2001/M, de 3 de Abril, na
redacção dada pelo artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 28-A/2001/M, de 13 de Novembro, foi criada
uma linha de crédito bonificado a favor das autarquias locais,
associações de municípios ou empresas concessionárias
destas, destinada ao financiamento complementar dos
projectos de investimento de natureza municipal e
intermunicipal comparticipados pelo FEDER no âmbito do
III Quadro Comunitário de Apoio, para o período 2000-2006.
Considerando que nos termos do disposto do n.º 2 do
artigo 5.º do referido diploma, aos empréstimos contraídos
ao abrigo do mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a
suportar pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira,
no montante de 70% do valor dos juros a pagar em cada data
de vencimento.
Considerando ainda que o Município de Santana, contraiu
um empréstimo ao abrigo do referido diploma legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu autorizar a Secretaria Regional
do Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto da
Caixa Geral de Depósitos, da importância de 1.505,95
(mil, quinhentos e cinco euros e noventa e cinco cêntimos),
referente à bonificação de 70% dos juros da 37.ª prestação do
empréstimo bonificado contraído pelo Município de Santana
cujo vencimento ocorre a 11 de Dezembro de 2011.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 08, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n.º 1554/2011

Resolução n.º 1556/2011

Considerando que através do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho, foi criada uma linha
de crédito bonificado a favor dos Municípios da Região
Autónoma da Madeira, para a execução de projectos de
investimento inseridos nos planos de investimento
municipais que não tenham assegurada fontes de
financiamento alternativas.
Considerando que nos termos do disposto no artigo 6.º do
referido diploma, aos empréstimos contraídos ao abrigo do
mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a suportar pelo
Orçamento da Região Autónoma da Madeira, no montante
de 70% do valor dos juros a pagar em cada data de
vencimento.
Considerando ainda que o Município de Santana contraiu
um empréstimo ao abrigo do referido diploma legal.

Considerando que através do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4-A/2001/M, de 3 de Abril, na
redacção dada pelo artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 28-A/2001/M, de 13 de Novembro, foi criada
uma linha de crédito bonificado a favor das autarquias locais,
associações de municípios ou empresas concessionárias
destas, destinada ao financiamento complementar dos
projectos de investimento de natureza municipal e
intermunicipal comparticipados pelo FEDER no âmbito do
III Quadro Comunitário de Apoio, para o período 2000-2006.
Considerando que nos termos do disposto do n.º 2 do
artigo 5.º do referido diploma, aos empréstimos contraídos
ao abrigo do mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a
suportar pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira,
no montante de 70% do valor dos juros a pagar em cada data
de vencimento.
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Considerando ainda que o Município do Funchal,
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu autorizar a Secretaria Regional
do Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto da
Caixa Económica Montepio Geral, da importância de
45.804,41 (quarenta e cinco mil, oitocentos e quatro euros
e quarenta e um cêntimos), referente à bonificação de 70%
dos juros da 36.ª prestação do empréstimo bonificado
contraído pelo Município do Funchal, cujo vencimento
ocorre a 10 de Dezembro de 2011.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 08, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

21 de Novembro de 2011

Considerando ainda que o Município de Santa Cruz
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu autorizar a Secretaria Regional
do Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto do
BANIF - Banco Internacional do Funchal, da importância de
3.311,91 (três mil, trezentos e onze euros e noventa e um
cêntimos), referente à bonificação de 70% dos juros da 46.ª
prestação do empréstimo bonificado contraído pelo
Município de Santa Cruz ao abrigo do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho, cujo vencimento
ocorre a 21 de Dezembro de 2011.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 08, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n.º 1557/2011
Considerando que através do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4-A/2001/M, de 3 de Abril, na
redacção dada pelo artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 28-A/2001/M, de 13 de Novembro, foi criada
uma linha de crédito bonificado a favor das autarquias locais,
associações de municípios ou empresas concessionárias
destas, destinada ao financiamento complementar dos
projectos de investimento de natureza municipal e
intermunicipal comparticipados pelo FEDER no âmbito do
III Quadro Comunitário de Apoio, para o período 2000-2006.
Considerando que nos termos do disposto do n.º 2 do
artigo 5.º do referido diploma, aos empréstimos contraídos
ao abrigo do mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a
suportar pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira,
no montante de 70% do valor dos juros a pagar em cada data
de vencimento.
Considerando ainda que o Município da Ponta do Sol,
contraiu um empréstimo ao abrigo dos referidos diplomas
legais.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu autorizar a Secretaria Regional
do Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto da
Caixa Geral de Depósitos, da importância de
811,61
(oitocentos e onze euros e sessenta e um cêntimos), referente
à bonificação de 70% dos juros da 38.ª prestação do
empréstimo bonificado contraído pelo Município da Ponta
do Sol, cujo vencimento ocorre a 18 de Dezembro de 2011.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 08, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução n.º 1558/2011
Considerando que através do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho, foi criada uma linha
de crédito bonificado a favor dos Municípios da Região
Autónoma da Madeira, para a execução de projectos de
investimento inseridos nos planos de investimento
municipais que não tenham assegurada fontes de
financiamento alternativas.
Considerando que nos termos do disposto no artigo 6.º do
referido diploma, aos empréstimos contraídos ao abrigo do
mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a suportar pelo
Orçamento da Região Autónoma da Madeira, no montante
de 70% do valor dos juros a pagar em cada data de
vencimento.

Resolução n.º 1559/2011
O Conselho do Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu:
Mandatar o Doutor José Manuel Ventura Garcês,
Secretário Regional do Plano e Finanças, para em
representação da Região Autónoma da Madeira, participar na
reunião da Assembleia Geral da “SDNM - Sociedade de
Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.”, que terá lugar
no dia 21 de Novembro do corrente ano, pelas 10 horas, no
Edifício do Governo Regional da Madeira, Avenida Arriaga,
Funchal, podendo deliberar sobre os assuntos incluídos na
ordem do dia, conforme o estabelecido na convocatória, nos
termos e condições que tiver por conveniente.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução n.º 1560/2011
O Conselho do Governo reunido em plenário em 16 de
Novembro de 2011, resolveu:
Mandatar o Doutor José Manuel Ventura Garcês,
Secretário Regional do Plano e Finanças, para em
representação da Região Autónoma da Madeira, participar na
reunião da Assembleia Geral da “Sociedade Metropolitana
de Desenvolvimento, S.A.”, que terá lugar no dia 21 de
Novembro do corrente ano, pelas 15 horas, no Edifício do
Governo Regional da Madeira, Avenida Arriaga, Funchal,
podendo deliberar sobre os assuntos incluídos na ordem do
dia, conforme o estabelecido na convocatória, nos termos e
condições que tiver por conveniente.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução n.º 1561/2011
O Conselho do Governo Regional da Madeira reunido em
plenário em 16 de Novembro de 2011, resolveu louvar
publicamente a profissional de bar e formadora da Escola
Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, Cristina
Pimenta, por ter conseguido classificar-se em segundo lugar,
no Campeonato Mundial de Cocktails, na modalidade de
“long-drink”, bem como, ter alcançado o troféu de melhor
decoração, que teve lugar em Varsóvia - Polónia.
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Ao atingir estes prestigiados prémios, Cristina Pimenta
dignificou e promoveu a Região Autónoma da Madeira,
colocando ainda em destaque, as flores e frutos da Madeira
utilizados na elaboração da sua receita.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução n.º 1562/2011
Considerando que a Secretaria Regional da Cultura,
Turismo e Transportes tutela os sectores dos Assuntos
Parlamentares, das Comunidades Madeirenses, da Cultura,
dos Transportes e do Turismo;
Considerando a existência de diferentes entidades com
responsabilidades nas áreas dos transportes e a necessidade
de articulação e integração destas na estratégia global desta
Secretaria;
Considerando a necessidade de acompanhar e
monitorizar a execução das políticas seguidas por estas
entidades, avaliando o respectivo impacto para o sector;
Considerando a necessidade de nomear um Conselheiro
Técnico com a missão de assessorar e coadjuvar a Secretária
Regional da Cultura, Turismo e Transportes na política
regional de transportes que oriente e impulsione o seu
crescimento harmonioso;
Considerando, finalmente, a longa experiência
profissional, no sector dos transportes aéreos, marítimos e
terrestres, de que é possuidor o licenciado Alejandro
Marcelino Gonçalves Gonçalves.
Assim, o Conselho do Governo mediante proposta da
Secretária Regional da Cultura, Turismo e Transportes e ao
abrigo do n.° 2 do artigo 2.° e dos artigos 6.° e 7.° do
Decreto-Lei n.° 262/88, de 23 de Julho, reunido em plenário
em 16 de Novembro de 2011, resolveu:
1.

Nomear como Conselheiro Técnico do Gabinete da
Secretária Regional da Cultura, Turismo e
Transportes, o Licenciado Alejandro Marcelino
Gonçalves Gonçalves.

2.

Determinar que esta nomeação produza efeitos desde
2011-11-09.

3.

A despesa decorrente desta nomeação tem cabimento
na dotação inscrita na Secretaria 06, Capítulo 01,
Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação Económica
01.01.09, do Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para 2011.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução n.º 1563/2011
Considerando que a Secretaria Regional da Cultura,
Turismo e Transportes tutela os sectores dos Assuntos
Parlamentares, das Comunidades Madeirenses, da Cultura,
dos Transportes e do Turismo;
Considerando que os assuntos relacionados com a
emigração/imigração envolvem
entidades regionais,
nacionais e internacionais ;
Considerando que as comunidades madeirenses dispersas
pelo mundo, deverão ser um veículo privilegiado na
divulgação das potencialidades turísticas e culturais da nossa
Região no mundo;
Considerando que, para o efeito, é indispensável a
colaboração
de
um
técnico
qualificado
que
interdepartamentalmente, assegure o apoio à Secretária
Regional na actividade acima referida;

Considerando, finalmente, a longa experiência
profissional na área das comunidades madeirenses, de que é
possuidor Gonçalo Nuno Mendonça Perestrelo dos Santos.
Assim, o Conselho do Governo mediante proposta da
Secretária Regional da Cultura, Turismo e Transportes e ao
abrigo do n.° 2 do artigo 2.° e dos artigos 6.° e 7.° do
Decreto-Lei n.° 262/88, de 23 de Julho, reunido em plenário
em 16 de Novembro de 2011, resolveu:
1.

Nomear como Conselheiro Técnico do Gabinete da
Secretária Regional da Cultura, Turismo e
Transportes, Gonçalo Nuno Mendonça Perestrelo
dos Santos.

2.

Determinar que esta nomeação produza efeitos desde
2011-11-09.

3.

A despesa decorrente desta nomeação tem cabimento
na dotação inscrita na Secretaria 06, Capítulo 01,
Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação Económica
01.01.03, do Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para 2011

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução n.º 1564/2011
Considerando que a Secretaria Regional da Cultura,
Turismo e Transportes tutela os sectores dos Assuntos
Parlamentares, das Comunidades Madeirenses, da Cultura,
dos Transportes e do Turismo;
Considerando a importância do mercado de turismo de
congressos e incentivos;
Considerando a existência de diferentes departamentos
com responsabilidades na área da promoção turística,
cultural e do sector de negócios, tais como a Direcção
Regional do Turismo, Direcção Regional dos Assuntos
Culturais, a Associação de Promoção da Madeira e as
entidades empresariais integradas no sector dos Transportes;
Considerando a necessidade de articulação e de
integração dos
intervenientes
destes diferentes
departamentos e sectores de actividade;
Considerando que, para o efeito, é indispensável a
colaboração
de
um
técnico
qualificado
que
interdepartamentalmente, assegure o apoio à Secretária
Regional na actividade acima referida;
Considerando, finalmente, a longa experiência
profissional, no sector dos congressos e incentivos, de que é
possuidora Maria da Graça Luís Oliveira.
Assim, o Conselho do Governo mediante proposta da
Secretária Regional da Cultura, Turismo e Transportes e ao
abrigo do n.° 2 do artigo 2.° e dos artigos 6.° e 7.° do
Decreto-Lei n.° 262/88, de 23 de Julho, reunido em plenário
em 16 de Novembro de 2011, resolveu:
1.

Nomear como Conselheiro Técnico do Gabinete da
Secretária Regional da Cultura, Turismo e
Transportes, Maria da Graça Luís Oliveira.

2.

Determinar que esta nomeação produza efeitos desde
2011-11-09.

3.

A despesa decorrente desta nomeação tem cabimento
na dotação inscrita na Secretaria 06, Capítulo 01,
Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação Económica
01.01.09, do Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para 2011.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direcção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,91 cada
17,34 cada
28,66 cada
30,56 cada
31,74 cada
38,56 cada

15,91;
34,68;
85,98;
122,24;
158,70;
231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

0,29

Anual
Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,66
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,38
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,78
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,98

Semestral
13,75;
26,28 ;
31,95 ;
37,19.

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Divisão do Jornal Oficial
Divisão do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número:

1,81 (IVA incluído)

