REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

JORNAL OFICIAL
Segunda-feira, 8 de setembro de 2014

Série
Número 165

Suplemento
Sumário
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Despacho n.º 240/2014
Determina que todas e quaisquer despesas de investimento, de montante igual ou
superior a € 1.000.000,00, apenas podem ser aprovadas pelos órgãos de administração
das Entidades Públicas Empresariais - EPE, após prévia autorização pelo Conselho do
Governo.

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Despacho n.º 240/2014
Despacho n.º 4/2014
1.
Considerando a necessidade de otimizar os recursos financeiros disponíveis e afetos a despesas de investimento,
determino o seguinte:
No que concerne às Entidades Públicas Empresariais - EPE, todas e quaisquer despesas de investimento, de
montante igual ou superior a € 1.000.000,00 (um milhão de euros), apenas podem ser aprovadas pelos
respetivos órgãos de administração após prévia autorização pelo Conselho do Governo.
2.

O presente Despacho vai para todos os Senhores Membros do Governo Regional, para execução.

Funchal, 4 de setembro de 2014.
O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim
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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.
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