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DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B

Resolução do Conselho de Ministros n.o 44/2004
Sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia
Municipal do Fundão aprovou, em 2 de Maio de 2001,
a suspensão parcial do respectivo Plano Director Municipal, pelo prazo de três anos, na área delimitada na
planta anexa à presente resolução.
O Plano Director Municipal do Fundão foi ratificado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 82/2000,
de 10 de Julho, e alterado pelas deliberações da Assembleia Municipal do Fundão de 2 de Maio de 2001 e
de 21 de Setembro de 2002, publicadas, respectivamente, no Diário da República, 2.a série, n.os 259, de
8 de Novembro de 2001, e 10, de 13 de Janeiro de
2003.
A suspensão parcial do Plano Director Municipal
do Fundão fundamenta-se na verificação de circunstâncias excepcionais, resultantes de situações de fragilidade ambiental, que determinaram a necessidade de
instalar um equipamento de deposição e valorização
dos resíduos urbanos do município do Fundão e dos
municípios da Covilhã, Belmonte, Manteigas, Penamacor e Sabugal, com a consequente desactivação das
actuais lixeiras. Posteriormente, esta estação de tratamento vai receber ainda os resíduos dos municípios
de Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo
Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Meda, Pinhel
e Trancoso.
A área abrangida pela presente suspensão situa-se
na freguesia de Alcaria, estando inserida em espaços
florestais e em espaços agro-silvo-pastoris e encontrando-se parcialmente abrangida pelo regime da Reserva
Ecológica Nacional.
Para os efeitos do disposto na alínea c) do n.o 2 do
artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 93/90, de 19 de Março,
com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei
n.o 213/92, de 12 de Outubro, foi reconhecido, por despacho do Secretário de Estado do Ordenamento do Território, o interesse público da construção da Estação
de Tratamento de Resíduos Sólidos da Cova da Beira,
a localizar na Quinta da Areia, freguesia de Alcaria.
A suspensão parcial foi instruída com a colaboração
da ex-Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território — Centro.
Considerando o disposto na alínea b) do n.o 2 do
artigo 100.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei
n.o 310/2003, de 10 de Dezembro:
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
Ratificar a suspensão parcial do Plano Director Municipal do Fundão, pelo prazo de três anos, na área delimitada na planta anexa à presente resolução, que dela
faz parte integrante.
Presidência do Conselho de Ministros, 22 de Janeiro
de 2004. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL,
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E DA CIÊNCIA
E DO ENSINO SUPERIOR
Portaria n.o 338/2004
de 1 de Abril

Tornando-se necessário proceder à revisão da estrutura curricular dos cursos de formação de oficiais do
quadro permanente da Guarda Nacional Republicana
ministrados na Academia Militar, por forma a adequá-los, através da incorporação de novos conteúdos programáticos, aos desafios de modernização impostos pela
constante inovação tecnológica e às exigências dos novos
desempenhos operacionais e administrativos que actualmente são cometidos àquele corpo militar, no âmbito
nacional e internacional;
Ao abrigo do disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 173/91, de 11 de Maio;
Sob proposta do Chefe do Estado-Maior do Exército:
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e da
Defesa Nacional, da Administração Interna e da Ciência
e do Ensino Superior, o seguinte:
1.o Os anexos I e II à Portaria n.o 416-A/91, de 17
de Maio, passam a ter a redacção constante dos correspondentes anexos à presente portaria, da qual fazem
parte integrante.
2.o A presente portaria é aplicável ao cursos iniciados
a partir do ano lectivo de 2000-2001.

