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de 2014, e nos termos do preceituado no artigo 118.º do Código do
Procedimento Administrativo, que se encontra à apreciação pública,
pelo prazo de 30 dias, contados da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, 2.ª série, o Plano Municipal de Emergência do
concelho de Lagoa-Açores.
O Plano Municipal de Emergência de Lagoa-Açores, Mapas e respetivos Anexos encontram-se disponíveis para consulta dos interessados,
nos dias úteis e durante as horas normais de expediente na Sede do
Município de Lagoa-Açores, sita ao Largo D. João III, 9560-045 Santa
Cruz — Lagoa.
Mais se faz saber que os interessados deverão apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões, por escrito, na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, sendo as mesmas dirigidas
ao Presidente da Câmara Municipal.
24 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
António Ferreira Ponte.
207643041

MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)

e Planeamento, por um período de três anos, com efeitos a partir do dia
7 de fevereiro de 2014.
31 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Ricardo Miguel
Nunes Franco.
307639195
Aviso n.º 3198/2014
Cessação de comissão de serviço de titular
de cargo dirigente
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 4 de dezembro de 2013, proferido
ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua redação atual, não será renovada a comissão de serviço de
Maria Fátima Gomes Perestrelo, no cargo de Coordenadora da Equipa
de Projeto “Gestão Financeira”, a qual cessará na data do seu termo
(3 de dezembro de 2013).
31 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Ricardo Miguel
Nunes Franco.
307639284

Aviso n.º 3196/2014
Francisco José Malveiro Martins, presidente da Câmara Municipal
de Lagoa (Algarve):
Faz saber que, para cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 22.º,
do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com as alterações vigentes,
e em conformidade com a deliberação tomada em reunião camarária
realizada no dia 11 de fevereiro de 2014, irá decorrer o período de discussão pública relativo ao pedido de informação prévia nos termos do
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 na redação atual, sobre
a viabilidade de remodelação de superfície comercial e ampliação de
parqueamento de estacionamento, sito no Parchal, da união das freguesias
de Estômbar e Parchal a favor de GESTELEC — Gestão e Investimentos
Sociedade Unipessoal, L.da, de acordo com o parecer do Departamento
Técnico de Obras e Urbanismo.
O período de discussão pública terá início no dia seguinte à data de
publicação do presente Aviso no Diário da República e decorrerá pelo
período de 22 dias.
Os interessados poderão consultar o pedido em questão, na Secção
Administrativa de Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal, durante
o horário normal de expediente.
As observações, reclamações ou sugestões a apresentar deverão ser
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, formuladas por
escrito e apresentadas na secção administrativa de Obras e Urbanismo,
desta Câmara Municipal.
11 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Malveiro Martins.
307640799

MUNICÍPIO DE LAMEGO
Declaração de retificação n.º 229/2014
Por ter saído com inexatidão o aviso n.º 2963/2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 24 de fevereiro de 2014, retifica-se
que, no primeiro parágrafo, onde se lê «o qual terá início no 5.º dia
contado a partir da publicação deste aviso no Diário da República»
deve ler-se «o qual terá início após o 5.º dia contado a partir da publicação deste aviso no Diário da República».
24 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Francisco
Manuel Lopes.
207644832

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
Declaração de retificação n.º 230/2014
Nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 97.º-A do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, a Câmara Municipal de Montalegre, na
sua reunião realizada a 18 de novembro de 2013, declarou efetuada a
correção material e retificação da Revisão ao Plano Diretor Municipal
de Montalegre, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 180,
de 18 de setembro de 2013, aviso n.º 11700/2013, ao abrigo do regime procedimental próprio previsto nas alíneas presentes no n.º 1 do
artigo 97.º-A do mesmo diploma legal, dado tratar-se de correções e
retificações decorrentes de omissões de publicação/depósito de peças
gráficas integrantes do plano de acordo com o respetivo regulamento,
designadamente no que respeita ao Anexo — Zonamento Acústico da
planta de ordenamento e aos Anexo A: Áreas florestais percorridas por
incêndios e Anexo B: Perigosidade de incêndio — Classes alta e muito
alta, ambos da planta de condicionantes.
Esta declaração foi comunicada previamente à Assembleia Municipal
de Montalegre e também à CCDR-Norte, nos termos do previsto no n.º 3
do artigo 97.º-A do diploma já anteriormente referido, antes do envio
desta para publicação e depósito.
Nos termos do n.º 2 do artigo 97.º-A conjugado com a alínea d) do n.º 4
do artigo 148.º, ambos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro,
na sua atual redação, e para efeitos de eficácia, publica-se a presente
declaração e em anexo as peças gráficas do Plano omissas.
15 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Orlando Fernandes Alves.
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MUNICÍPIO DE MACHICO
Aviso (extrato) n.º 3197/2014
Renovação de comissão de serviço de titular de cargo dirigente
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 4 de novembro de 2013, proferido
ao abrigo dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, foi renovada a comissão de serviço de António Joaquim
da Silva Ferreira, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão Urbanística

MUNICÍPIO DE MOURA
Aviso n.º 3199/2014
Para os devidos efeitos torna-se público que, o júri do procedimento
concursal comum com vista ao preenchimento de dois postos de trabalho
de Técnico Superior, cujo aviso foi publicado no Diário da República
n.º 249, 2.ª série do dia 29 de dezembro de 2011, foi alterado em virtude
da vogal suplente Zélia Maria Charraz Parreira, se encontrar em comissão
de serviço na Biblioteca Pública de Évora.

