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SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS
Edital n.º 5/2017
A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais
torna público que na sequência da demolição das instalações indesmontáveis que estavam erguidas sobre uma parcela de terreno do domínio público marítimo, situada na
praia do Ribeiro Salgado, no Porto Santo, individualizada
como Abrigo n.º 86, foram retirados todos os bens móveis
existentes no edifico e colocados provisoriamente nas instalações da Águas e Resíduos da Madeira, S.A., localizadas
na CPR5 do Porto Santo, Porto das Salemas.
Ficam assim notificados os potenciais interessados, nomeadamente, Rui Alberto Ramos de Sousa Garcês, titular
do Alvará de Licença n.º 135, individualizado como Abrigo
n.º 86, bem como o seu respetivo procurador José Eduardo
Sousa Garcês, ambos ausentes em parte incerta, atendendo
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a que não foi possível efetuar as notificações postais que
lhes foram remetidas no âmbito deste processo, para levantarem os referidos bens móveis, devidamente identificados
em inventário, até ao próximo dia 18 do mês de abril do ano
em curso.
Mais se informa que os referidos bens serão entregues a
quem provar pertencer-lhes, no referido prazo, com a advertência que caso os mesmos não sejam reclamados serão considerados perdidos a favor da Região Autónoma da Madeira,
que providenciará pelo seu adequado encaminhamento.
Para constar se lavrou o presente EDITAL e outros de
igual teor que serão afixados nos locais a que se refere a
alínea b), do n.º 3, do artigo 112.º, do Código do Procedimento Administrativo.
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
20 de fevereiro de 2017.
A CHEFE DE GABINETE, Júlia Lopes
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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.
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