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SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA INCLUSÃO E
ASSUNTOS SOCIAIS

1.

Fica o Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM autorizado a assumir os encargos orçamentais nos anos de 2017 a 2019, no valor total de
€ 230.000,00, a acrescer o valor do IVA à taxa legal em vigor, relativamente à aquisição de serviços
de vigilância e segurança para o Estabelecimento
Bela Vista e Estabelecimento Santa Isabel.

2.

Os encargos resultantes do contrato não excederão,
em cada ano económico, as seguintes importâncias,
a acrescer o valor do IVA à taxa legal em vigor:

Portaria n.º 441/2016
de 18 de outubro
Considerando que o Instituto de Segurança Social da
Madeira IP-RAM, pretende promover um novo procedimento pré-contratual tendo em vista a aquisição de serviços
de vigilância e segurança para o Estabelecimento Bela
Vista e Estabelecimento Santa Isabel, para o período temporal de dois anos;
Considerando que os encargos orçamentais decorrentes
do contrato a celebrar para a aquisição daqueles serviços se
estimam em € 230.000,00, a acrescer o valor do IVA à taxa
legal em vigor, encargos esses a repartir pelos anos económicos de 2017 a 2019;
Considerando que os encargos em causa excedem o limite de € 99.759,58 em anos económicos seguintes ao da
sua contração, pelo que deverão ser objeto, nos termos do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, de
Portaria de Repartição de Encargos;
Assim;
Manda o Governo Regional, através dos Secretários Regionais das Finanças e da Administração Pública e da Inclusão e Assuntos Sociais, ao abrigo do disposto no artigo
22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em
vigor pela alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com o previsto na
alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro (LCPA), o seguinte:

Ano Económico de 2017 .................... € 95.833,34
Ano Económico de 2018 .................. € 115.000,00
Ano Económico de 2019 .................... € 19.166,66
3.

A importância fixada para cada ano económico poderá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.

4.

A despesa emergente do contrato a celebrar tem
cabimento nas verbas inscritas no orçamento do
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, fundos DA113004, económica D.02.02.18.

5.

Esta Portaria entra imediatamente em vigor.

Secretarias Regionais das Finanças e da Administração
Pública e da Inclusão e Assuntos Sociais aos 13 dias de
outubro de 2016.
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, Rui Manuel Teixeira Gonçalves
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas

18 de outubro de 2016

Número 182

S-3

4-S

18 de outubro de 2016

Número 182

CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e 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

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

