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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
Aviso n.º 174/2018
Unidade de Execução UE-07 do Plano de
Urbanização do Amparo

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, Presidente da Câmara Municipal do Funchal, torna público, no uso da competência que lhe advém da alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º,
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em cumprimento do disposto no artigo 56.º do citado diploma e do
estatuído no artigo n.º 61.º, do Decreto Legislativo Regional
n.º 18/2017/M, de 27 de junho, diploma que desenvolve as
bases da política de solos, de ordenamento do território e de
urbanismo da Região Autónoma da Madeira, contidas na Lei
n.º 31/2014, de 30 de maio, e define o respetivo sistema de
gestão territorial, que a Câmara Municipal deliberou, na sua
reunião pública de 12 de Julho de 2018, dar início ao procedimento de elaboração da Unidade de Execução UE-07 do
Plano de Urbanização do Amparo, e proceder à abertura
dum período de participação de interessados, pelo período
de 15 dias úteis, nos termos do n.º 2, do artigo 62.º, do referido Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M, de 27 de
junho.
O supradito período de participação de interessados terá
início no dia seguinte à publicação do presente Aviso no

26 de julho de 2018

Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, durante o
qual os interessados poderão formular sugestões e pedidos
de esclarecimento, bem como solicitar informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito
do respetivo procedimento de elaboração, os quais devem
ser formulados por escrito e dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal.
Os interessados poderão consultar os documentos que integram o processo de elaboração da Unidade de Execução
UE-07, no Departamento de Ordenamento do Território,
Divisão de Planeamento e Regeneração Urbana, durante o
período de participação, nos dias uteis das 10h às 12h e das
14h às 16h.
Mais se faz saber que o Limite da Unidade de Execução
UE-07 a elaborar terá uma área de intervenção de 4.7Ha, e
possui as seguintes confrontações:
Norte: Rua do Vale da Ajuda;
Este: Rua José António de Freitas Gonçalves;
Oeste: Caminho do Amparo,
Sul: Estrada Monumental.
Paços do Município do Funchal, aos 20 de julho de
2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo
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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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