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de Serviços da Indústria, da Direcção Regional do
Comércio, Indústria e Energia, da Vice-Presidência
do Governo Regional, a ENG.ª ANA CRISTINA
FERREIRAMARQUES NUNES MURILHAS.

MINISTRO DAREPÚBLICA PARA A REGIÃO
AUTÓNOMADAMADEIRAE PRESIDÊNCIADO
GOVERNO REGIONALDAMADEIRA

Despacho conjunto
Nos termos do n.º 3 do art.º 2.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de Janeiro, conjugada com o n.º1 do art.º 2.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril, do n.º 2
do art.º 19.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, e dos art.ºs.
9.º e 10.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/90/M, de
08 de Junho, é renovada a Comissão de Serviço como
Presidente do Serviço Regional de Protecção Civil da
Madeira, do Coronel José Maria Teixeira de Gouveia, com
efeitos a partir de 16-04-2005.
Funchal, 16 de Fevereiro de 2005.
O MINISTRO DA REPÚBLICA, Antero Alves Monteiro Diniz

2 - Nos termos do artigo 21.º, n.º 4, da Lei n.º 2/2004, de
15-01, o presente despacho produz efeitos a partir da
presente data.
Vice-Presidência do Governo Regional, 1 de Março de
2005.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, João Carlos
Cunha e Silva
CURRÍCULO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS:

-

O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Alberto João
Cardoso Gonçalves Jardim

Licenciatura em Engenharia Geológica com média
final de 13 valores pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (Setembro
de 1994).

ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTÍNUA:

VICE-PRESIDÊNCIADO GOVERNO REGIONAL

-

Despacho n.º 56/2005
Considerando que a ENG.ª ANA CRISTINA FERREIRA
MARQUES NUNES MURILHAS possui licenciatura na área
pretendida, ou seja, na área de Engenharia Geológica;
Considerando que possui sete anos de experiência na
análise de planos de lavra e pedidos de uso de pólvora e
explosivos;
Considerando que possui sete anos de experiência em
gestão e coordenação de processos de licenciamento de
pedreiras;
Verificando-se que possui sete anos de experiência em
fiscalização técnica das explorações de massas minerais;
Verificando-se que possui onze meses de experiência em
gestão, coordenação e controlo de meios técnicos e
humanos;
Considerando, por último que a ENG.ª ANA CRISTINA
FERREIRAMARQUES NUNES MURILHAS possui a qualificação,
experiência e conhecimentos exigíveis para o desempenho
do cargo, sendo a pessoa com o perfil adequado para dirigir
a Divisão de Geologia e Minas.
Ao abrigo do disposto nas alíneas h) e i) do n.º 1 do art.º
2.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2001/M, de 243, conjugado com o art.º 7.º, n.º 1, alínea a) do D.L. n.º
427/89, de 7-12 e artigo 20.º, n.º 1, alínea c), artigo 21.º, n.ºs
2, 3 e 4 da Lei n.º 2/2004, de 15-01, adaptado à Região
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º
5/2004/M, de 22-04 e em conformidade com o art.º 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11-07, na sequência do
procedimento de selecção para apresentação das
candidaturas ao cargo de direcção intermédia de 2.º grau,
para chefe de divisão da Divisão de Geologia e Minas, da
Direcção de Serviços da Indústria, do quadro de pessoal da
Direcção Regional do Comércio, Indústria e Energia,
constante do mapa anexo ao Decreto Regulamentar Regional
n.º 15/2001/M, de 09-07, aberto por aviso datado de 7 de
Dezembro de 2004 e publicado no Jornal “O Dia”, de 10-122004,
Determino:
1 - Nomear, em regime de comissão de serviço, para o
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, chefe de
divisão da Divisão de Geologia e Minas, da Direcção

-

-

-

-

-

Seminário "Segurança e Saúde na Indústria
Extractiva", Lisboa 1992.
Curso de Informática englobando MS-Dos,
Windows 3.1, Winword 6.0, ministrado por Sulog
(Suportes Lógicos, Lda.) entre 6 e 30 de Março de
1995.
Congresso 96 - Ordem dos Engenheiros, Funchal,
Nov. de 1996.
Acções de formação no ramo da Educação:
Psicologia do Adolescente;
Resolução de Conflitos;
Uso e Abuso do Alcool;
O professor, a fala e a voz;
Violência - Violências - Violência familiar e
doméstica;
A problemática psicossocial e comportamental dos
alunos;
Preparando o 3.º milénio;
Elaboração de um modelo de Relatório Crítico de
Actividades.
Acção de Formação de Especialização em
Ferramentas Informáticas, na óptica do utilizador,
nas componentes de Windows 95, MS - Word 97 e
MS - Excel 97, com suporte de rede local, sem
recurso a tópicos avançados, ministrado por
Formarte, Centro de Formação Técnico Profissional da Madeira, entre 4 e 20 de Fevereiro de
1998, num total de 36 horas.
Curso de Segurança contra Incêndios, ministrado por
Direcção Regional da Administração Pública e
Local, entre 15 e 18 de Setembro de 1998, num total
de 28 horas.
Conferência “O Impacto do Euro na Economia
Portuguesa”, ministrada pela Escola Profissional
Cristóvão Colombo a 16 de Outubro de 1998.
Seminário “Plano de Segurança e Saúde na
Construção”, da responsabilidade da Secção
Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, no
Funchal a 19 de Novembro de 1998.
II Jornadas Insulares de Engenharia - A Engenharia e
o Desenvolvimento Sustentável em Ilhas (Madeira,
Açores e Canárias), organizadas pela Secção
Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, no
Funchal entre 20 e 22 de Maio de 1999.
Acção de Formação “Euro”, realizada pelo Grupo
Mundial-Confiança, no Funchal a 8 de Junho de
1999.

24 de Março de 2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

3

Número 59

Acção de formação sobre Internet ministrado por
Formarte, Centro de Formação Técnico Profissional da Madeira, entre 22 de Fevereiro e 1 de
Março de 2000, num total de 18 horas.
Conferência “Uma estratégia comum para a
protecção do ambiente na Macaronésia”, organizada
pelo CEDE - Conselho Europeu do Direito do
Ambiente com o apoio do Governo Regional, no
Funchal a 4 de Maio de 2001.
Acção de formação sobre “Certificação e Sistemas
da Qualidade” realizada pela Direcção Regional da
Administração Pública e Local em colaboração com
o INA - Instituto Nacional de Administração, no
Funchal de 7 a 11/05/2001, num total de 30 horas.
Seminário “A Metrologia e a Qualidade na Região
Autónoma da Madeira” organizado pela Direcção
Regional do Comércio, Indústria e Energia e
realizado a 10 de Maio de 2001.
Acção de formação sobre “Sistema de Controlo
Interno na Administração Pública” realizada pela
Direcção Regional da Administração Pública e Local
em colaboração com o INA - Instituto Nacional de
Administração, no Funchal de 17 a 18/05/2001, num
total de 14 horas.
III Encontro Técnico, promovido pela Ecoatlântico Engenharia Ecológica, Lda., no Funchal em 6 de Junho
de 2001, subordinado aos temas:
•
Tratamento de águas residuais em pequenos
aglomerados urbanos e em edifícios públicos
sem rede geral de drenagem.
•
O cadastro das redes e sua informatização, com
apoio à gestão dos sistemas de saneamento
básico.
•
As cartas municipais de ruído como
instrumento de planeamento territorial e de
licenciamento municipal. O novo regulamento
do ruído.
Seminário “Segurança no Trabalho - O Sucesso não
acontece por acidente”, promovido pela Direcção
Regional do Trabalho, no âmbito da Semana Europeia
para a Segurança e a Saúde no Trabalho 2001, realizado
nos dias 6 e 7 de Novembro de 2001.
Seminário “A Gestão Ambiental na Indústria”
organizado pela Direcção Regional do Comércio,
Indústria e Energia e realizado a 16 de Novembro de
2001.
Seminário “Os Desafios da Qualidade para o Séc. XXI”,
inserido no Ano da Qualidade, organizado pela Direcção
Regional do Comércio, Indústria e Energia e realizado a
21 de Março de 2002.
Seminário “O Papel da Metrologia para o Sec. XXI”,
inserido no Ano da Qualidade, organizado pela Direcção
Regional do Comércio, Indústria e Energia e realizado a
5 de Novembro de 2002.
Acção de formação sobre “Excel - Iniciação” realizada
pela Direcção Regional da Administração Pública e
Local, no Funchal de 13 a 20/11/2002, num total de 17
horas e meia.
Seminário “Qualidade em Serviços Públicos”, inserido
no Ano da Qualidade, organizado pela Direcção
Regional do Comércio, Indústria e Energia e realizado a
15 de Novembro de 2002.
Seminário “Qualidade na Construção”, inserido no Ano
da Qualidade, organizado pela Direcção Regional do
Comércio, Indústria e Energia e realizado a 21 de
Novembro de 2002.

-

-

-

-

-

-

-

Seminário “A Segurança no Comércio, Indústria e
Serviços - O Percurso para uma Gestão Responsável”,
inserido no Ano da Qualidade, organizado pela Direcção
Regional do Comércio, Indústria e Energia e realizado a
28 de Novembro de 2002.
Seminário “A Implementação de Sistemas de Gestão
Ambiental no Sector do Turismo”, inserido no Ano da
Qualidade, organizado pela Direcção Regional do
Comércio, Indústria e Energia e realizado a 4 de
Dezembro de 2002.
Acção de formação sobre Power Point - Iniciação”
realizada pela Direcção Regional da Administração
Pública e Local, no Funchal de 4 a 11/12/2002, num
total de 18 horas.
Seminário “Dia Nacional de Prevenção e Segurança no
Trabalho”, promovido pela Direcção Regional do
Trabalho, realizado, no Funchal a 28 de Abril de 2003.
Seminário “Qualidade nos Serviços Públicos - Um
Novo Desafio” organizado pela Direcção Regional do
Comércio, Indústria e Energia e realizado a 21 de
Outubro de 2003.
Curso de formação FORQUAL - Formação Acção em
Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança em
empresas da RAM, realizada pela UE, Estudos e
Estratégias de Desenvolvimento, no Funchal, com
inicio a 23/06/2003, com a duração total de 115 horas, o
qual foi objecto de co-financiamento através da
componente FSE do POPRAM III.
Acção de formação “Identificação e Quantificação de
Indicadores de Desempenho nos Sistemas de Gestão da
Qualidade, realizada pela RELACRE, Associação de
Laboratórios acreditados de Portugal, no Funchal a 10
de Maio de 2004, com a duração total de 7 horas.
Colóquio “Aconcepção de locais de trabalho seguros e
saudáveis” promovido pela Direcção Regional do
Trabalho, realizado no Funchal a 25 de Maio de 2004.

ACTIVIDADES PROFISSIONAIS:

-

-

-

Acompanhamento da exploração de uma pedreira para
inertes no Caniçal (Sopedra) de Maio a Julho de 1995.
Descrição Geotécnica de sondagens para a ACAVACO
como trabalhadora independente na ampliação do
aeroporto do Funchal entre Agosto de 1995 e Fevereiro
de 1996.
Professora de Matemática (7.º e 9.º anos unificados) na
Escola Básica e Secundária da Camacha no ano lectivo
de 95/96.
Professora de Matemática (8.º e 9.º anos unificados) na
Escola Básica e Secundária da Camacha no ano lectivo
de 96/97.
Direcção Regional do Comércio, Indústria e Energia
(DRCIE) - Direcção de Serviços da Indústria - Área de
Licenciamento e Fiscalização de Pedreiras, dando apoio
à Divisão de Fomento e Licenciamento Industrial:
Técnica superior de 2.ª Classe de 1 de Setembro de 1997
a 2 de Agosto de 1998, em regime de Contrato de
Trabalho a Termo Certo;
Estagiária da Carreira de Engenheiro do Quadro de
Pessoal da DRCIE de 3 de Agosto de 1998 a 28 de
Outubro de 1999;
Técnica superior de 2.ª Classe na carreira de Engenheiro
do Quadro de Pessoal da DRCIE, de 29 de Outubro de
1999 a 26 de Fevereiro de 2002.
Técnica superior de 1.ª Classe desde 27 de Fevereiro de
2002.
Chefe de Divisão da Divisão de Geologia e Minas a
partir de 1 de Janeiro de 2004, em regime de comissão
de serviço pelo prazo de um ano.
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EXPERIÊNCIAPROFISSIONALESPECÍFICA:

Desde 01 de Setembro de 1997 até à data (7 anos e 3 meses),
como técnica superior na Direcção Regional do Comércio,
Indústria e Energia:
Análise de planos de lavra e pedidos de uso de pólvora
e explosivos em pedreiras;
Gestão e coordenação de processos de licenciamento de
pedreiras;
Fiscalização técnica das explorações de massas
minerais.
Desde 1 de Janeiro de 2004 até à data (11 meses), como chefe
de divisão da Divisão de Geologia e Minas:
Gestão, coordenação e controlo de meios técnicos e
humanos.
SECRETARIAREGIONALDAEDUCAÇÃO

Despacho
1 - Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2005/M, de 8
de Março, conjugado com o disposto nos artigos 35.º
a 41.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31
de Janeiro, delego na Directora de Serviços de
Gestão Orçamental, Dr.ª Maria do Céu de Castro
Fernandes Carreira, competências nas seguintes
matérias:
Despachar todas as folhas de processamento.
2 - Nas ausências e impedimentos da Directora de
Serviços de Gestão Orçamental, Dr.ª Maria do Céu
de Castro Fernandes Carreira, estas competências
serão exercidas pela Chefe de Divisão de
Controlo do Orçamento dos Estabelecimentos de
Ensino, Dr.ª Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo.
3 - O presente despacho produz efeitos a partir da data
da sua assinatura.
4 - É revogado o meu despacho de 15 de Setembro de
2003.
Funchal, 9 de Março de 2005.
A DIRECTORA DO GABINETE DE GESTÃO E CONTROLO
ORÇAMENTal, Isabel Margarida de Oliveira Costa Amaral
IGA- INVESTIMENTOS E GESTÃO DAÁGUA, S.A.

Anúncio de concurso
“RECUPERAÇÃO DALEVADADOS ZIMBREIROS - FASE 1”
Obras
S
Fornecimentos
£
Serviços
£
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO S
SIM £
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DAENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo: IGA - Investimentos e Gestão À atenção de: Presidente do Conselho de
da Água, S.A.
Administração
Endereço: Rua dos Ferreiros, 148-150

Código postal: 9000-082 Funchal

Localidade/Cidade: FUNCHAL- MADEIRA

País: PORTUGAL

Telefone: (351) 291 201 020

Fax: (351) 291 201 021

Correio electrónico:
igamadeira@iga.pt

Endereço internet (URL):
www.iga.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
indicado em I.1 S
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I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
indicado em I.1 S
I.4) ENDEREÇO PARAONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE
PARTICIPAÇÃO
indicado em I.1 S
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £
Instituição Europeia £ Autoridade regional/local £ Organismo
de direito público
£
Outro
S
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução S Concepção e execução £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO S SIM £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
“Recuperação da Levada dos Zimbreiros - Fase 1”
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada tem por objecto, com base no projecto do dono da obra e em levantamentos
topográficos complementares da responsabilidade do adjudicatário, a execução dos
trabalhos necessários à reabilitação da Levada dos Zimbreiros, no troço compreendido
entre o Caminho da Candelária e o Caminho da Apresentação, concelho da Ribeira Brava
e assentará basicamente na realização dos seguintes trabalhos:
a) Levantamentos topográficos de toda a extensão do canal, desde a origem, na Ribeira da
Ponta do Sol até ao Caminho da Apresentação, em conformidade com o definido na Secção
III - Cláusulas Técnicas do caderno de encargos;
b) Limpeza do canal nas zonas a intervir, entre o Caminho da Candelária e o Caminho da
Apresentação;
c) Execução dum canal com 0,60 x 0,70 m2 de secção (Secção tipo1) sobre o existente
entre o Km 0+000 e Km 0+ 5930;
d) Reparação do canal existente (Secção tipo 2) no troço compreendido entre o Km 5+930
e Km 6+855;
e) A constituição de descarregadores de superfície nos pontos identificados no projecto;
f) Reconstrução/execução de descargas de fundo no atravessamento das linhas de água
e instalação de comportas laterais e frontais nos locais identificados nas peças de projecto
e com as dimensões e características definidas no projecto e no caderno de encargos;
g) Protecção de linhas de água para garantir a passagem pedonal sobre o canal, com
recurso a lajes armadas;
h) Execução de caixas divisórias em betão armado para repartição de caudais com as
dimensões de projecto.
O preço base de concurso é de 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil euros), não
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
II.1.7) Local onde se realizará a obra
Concelho da Ribeira Brava, Região Autónoma da Madeira, Portugal.
Código NUTS PT300
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC)
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento
3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L329, de 31 de
Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão de 17 de Junho de 1998,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22 de Junho:
Categoria 45.25.3, Subcategoria 45.25.31 (Trabalhos em betão armado).
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO S SIM £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO S SIM £
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses oo e/ou 270 dias de calendário a partir da data da consignação.
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCEIRO E
TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução é de 5% do preço total do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência às
disposições que as regulam
O financiamento será totalmente assegurado pelo orçamento regional, através de contratoprograma a celebrar com o Governo Regional da Madeira.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros
Consórcio externo ou agrupamento complementar de empresas.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro e formalidades necessárias
para avaliar a capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida.
a)- Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha a
seguinte autorização:
- 1.ª Subcategoria da 1.ª Categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta;
b)- Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o concorrente pode
recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execução dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as declarações de
compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações respectivas, de acordo
com o previsto no ponto 16.3 do Programa de Concurso.
c)- Os concorrentes não detentores de alvará a que se referem as alíneas b), c) e d) do
artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a concurso nos
termos dos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma legal.
d)- As outras condições mínimas de carácter económico e técnico encontram-se definidas
no Programa de Concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica - documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no Programa de Concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira - documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no Programa de Concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica - documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no Programa de Concurso.
SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público S
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
Preço mais baixo o
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta S
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Preço - analisado com base nos documentos exigidos nas alíneas a) e b) do n.º 16.1 do
Programa de Concurso: 80%;
b) Qualidade técnica da proposta - analisado com base nos documentos exigidos nas
alíneas c) e d) do n.º 16.1 do Programa de Concurso: 20 %;
Por ordem decrescente de importância: NÃO £ SIM S
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
HD-06-0001
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais ou adicionais
Data limite de obtenção 29/04/2005 (dd/mm/aaaa), ou £££ dias a contar da publicação
do anúncio no Diário da República.
Custo: 300,00
Moeda: Euro
Condições e forma de pagamento: O processo de concurso será fornecido no prazo de 6
dias, a contar da data da recepção do respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e
será efectuado em numerário ou cheque visado, passado à ordem da IGA, S.A..
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas
09/05/2005 (dd/mm/aaaa)ou £££ dias a contar do envio do anúncio para o Jornal Oficial
da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República.
Hora: 17H00
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de
participação
ES
DA
DE
EL
EN
FR
IT
NL
PT
FI
SV
Outra - país
terceiro
£
£
£
£
£
£
£
£
S
£
£
--------

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
Até 14/07/2005(dd/mm/aaaa), ou oo meses e/ou ooodias a contar da data fixada para a
recepção das propostas.
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto de abertura das propostas é público, só podendo intervir representantes dos
concorrentes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data hora e local
Data 10/05/2005 (dd/mm/aaaa),_______dias a contar da publicação do anúncio no Diário
da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas x
Hora: 10H00
Local: indicado em I.1
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) Trata-se de um anúncio não obrigatório?
NÃO S SIM £
VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECT O/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO S SIM £
VI.4) Outras informações
A empreitada é por série de preços nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º, e dos
artigos 18.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os catálogos dos equipamentos poderão ser apresentados em língua inglesa, francesa ou
espanhola.
O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma da
Madeira e no Diário da República em 18/03/2005.
Funchal, 18 de Março de 2005
O PRESIDENTEDO CONSELHO

DE ADMINISTRAÇÃO,

José Alberto de Faria e Pimenta de França

A V OGALDO C ONSELHODE ADMINISTRAÇÃO, Nélia Maria Sequeira de Sousa)
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24 de Março de 2005

Número 59

CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.
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 . . . . . . . . .

15,54 cada
16,98 cada
28,13 cada
29,95 cada
31,11 cada
37,81 cada

15,54;
33,96;
84,39;
119,80;
155,55;
226,86.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . .
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . .
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,29

Anual
26,84
51,00
62,00
72,50

Semestral
13,59;
25,66;
31,36;
36,00.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2005, de 3 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

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

O Preço deste número:

1,81 (IVA incluído)

