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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Despacho n.º 261/2014
Nos termos do n.º 1, do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo Decreto Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 54/2008 de 11/09, DL n.º 223/2009 de 11/09, DL n.º 278/2009
de 2/10, L n.º 3/2010 de 27/04, DL 131/2010 de 14/12, L. n.º 64-B /2011 de 30 /12 , DL n.º 149/2012 de 12/07 adaptado à
Região Autónoma da Madeira pelo DLR n.º 34/2008/M de 14 /08 e ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código
do Procedimento Administrativo, delego no Diretor Regional do Laboratório de Engenharia Civil as competências para
celebrar, no âmbito do Ajuste Direto para fornecimento de equipamento complementar para instrumentação e
monitorização automática de ribeiras para a prevenção de riscos de aluviões, os respetivos contratos bem como todos os
atos referentes à sua execução, incluindo os poderes de modificação, resolução ou revogação.
Funchal, 24 de setembro 2014.
O VICE-PRESIDENTE, João Carlos Cunha e Silva
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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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