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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 885/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de outubro de 2015, resolveu ratificar a decisão da Secretária
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, datada de 11-08-2015, de resolução do contrato de concessão de “Exploração
do estaleiro para embarcações de recreio de Água de Pena”, celebrado a 11-12-2009, entre a Região Autónoma da Madeira,
através da extinta Secretaria Regional do Equipamento Social, e a empresa «Repmarítima - Reparação e Manutenção de
Embarcações, Unipessoal, Lda.», NIPC 509 159 346, com sede na Quinta do Lorde, 9200-044, freguesia do Caniçal,
concelho de Machico.
A presente Resolução produz efeitos reportados a 11-08-2015, considerando-se ratificados ou confirmados todos os atos
que tenham sido praticados pela Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais desde aquela data e cuja
regularidade dependa da conformidade com a presente Resolução.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda....................... €15,91 cada
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

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

A estes valores acresce o imposto devido.

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.

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: €0,61 (IVA incluído)

