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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Aviso n.º 199-C/2013
3.ª Retificação do Plano Diretor Municipal de Santa Cruz
José Alberto de Freitas Gonçalves, Presidente da
Câmara Municipal de Santa Cruz, torna público, que a
Câmara municipal de Santa Cruz na reunião de 29 de julho
do ano de 2013, deliberou proceder à elaboração da
retificação do Plano Diretor Municipal de Santa Cruz, na
área localizada ao sitio da Fazendinha, freguesia de Gaula,
junto ao caminho da Ingriota.
Ao abrigo do disposto no artigo 55.º, n.º 2 do Decreto
Legislativo Regional n.º 43/2008/M, de 23/12/2008,
decorrerá por um período de 15 dias úteis, compreendidos
entre o dia 11/09/2013 e o dia 2/10/2013, um processo de
audição do público durante a qual os interessados poderão
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formular sugestões e pedidos de esclarecimentos, bem
como solicitarem informações sobre quaisquer questões que
possam ser consideradas no âmbito do respetivo
procedimento de elaboração.
Os documentos que fazem parte do início da elaboração
da retificação do plano estarão disponíveis nas Divisão de
Urbanismo e planeamento da Câmara Municipal de Santa
Cruz, onde os interessados poderão consultar e esclarecer
quaisquer dúvidas que surjam.
Os interessados deverão apresentar as suas observações
ou sugestões nos serviços ou por correio, para Câmara
Municipal de Santa Cruz, Praça Dr. João Abel de Freitas
9100-157 Santa Cruz.
Santa Cruz, aos 9 de setembro de 2013.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, José Alberto
Freitas Gonçalves
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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.
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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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