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CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS
Aviso n.º 288/2018
Abertura do Período de Discussão Pública do
Plano Diretor Municipal de Câmara de Lobos
António Bruno Freitas Coelho, Vereador com Pelouro
do Urbanismo e Ordenamento do Território, torna público,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 71.º, do
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M de 27 de julho,
que desenvolve as bases da política pública de solos, de
ordenamento do território e de urbanismo na Região Autónoma da Madeira, contidas na Lei n.º 31/2014 de 30 de
maio - com a redação conferida pela Lei n.º 74/2017 de 16
de agosto -, e define o respetivo sistema regional de gestão
territorial, e em cumprimento da deliberação tomada pela
Câmara Municipal, em sede de reunião ordinária e pública
realizada no dia 31 de outubro de 2018, que irá proceder à
abertura do período de discussão pública da Revisão do
Plano Diretor Municipal (PDM) de Câmara de Lobos e
submeter à consulta pública do respetivo Relatório Ambiental, por um período de 30 (trinta) dias úteis, contados a
partir dos cinco (5) dias úteis subsequentes à publicação do
presente aviso em Jornal Oficial da Região Autónoma da
Madeira.
A Proposta de Plano do processo de Revisão do PDM
de Câmara de Lobos, que será acompanhada pelo parecer
final e a ata da 4.ª Reunião Ordinária da Comissão Consultiva, e demais pareceres sectoriais, pelo Mapa de Ruído,
bem como pelo Relatório Ambiental e respetivo Resumo
Não-Técnico, encontrar-se-á disponível para consulta, no
horário normal de expediente e/ou funcionamento, no Edifício da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, particularmente na Subunidade de Obras Particulares e Urbanismo, sito na Praça da Autonomia, 9304-001 Câmara de Lobos e no sítio oficial do Município, em www.cmcamaradelobos.pt.
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Durante o período de discussão pública, as eventuais reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos devem ser entregues até ao termo do período
supracitado, utilizando, para o efeito, um formulário próprio disponível no portal da Câmara Municipal (www.cmcamaradelobos.pt), nas Juntas de Freguesia do concelho, ou
no Serviço de Atendimento localizado no Edifício da Câmara Municipal, pelos seguintes meios: via Fax, através do
n.º 291 944 499; por correio registado, com aviso de receção; ou por via eletrónica, para os seguintes correios eletrónicos geral@cm-camaradelobos.pt. O requerente poderá
anexar, ao respetivo formulário, a documentação tida por
conveniente à clarificação das questões colocadas.
Considerando os princípios de uma governança participativa, mais informamos da realização de uma Sessão
Magna de Apresentação do PDM, no próximo dia 12 de
novembro, a ocorrer no Museu de Imprensa da Biblioteca
Municipal de Câmara de Lobos, bem como a organização
de sessões de esclarecimento em cada uma das freguesias
do concelho, os Encontros “Pensar o Território. Os novos
desafios do PDM”, que realizar-se-ão nos dias 12,13 e 14
de novembro.
Mais torna público que, em conformidade com o disposto no artigo 119.º, do Decreto Legislativo Regional
n.º 18/2017/M de 27 de junho, no período compreendido
entre a data fixada para início do período de discussão
pública e a data de entrada em vigor do PDM de Câmara
de Lobos, os procedimentos relativos a novas operações
urbanísticas ficam suspensos, nos termos previstos na
respetiva legislação.
Câmara de Lobos, 31 de outubro de 2018.
O VEREADOR COM O PELOURO DO URBANISMO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, António Bruno de Freitas Coelho
(Competências delegadas pelo Presidente da Câmara, Despacho GPR-DP-34-2017, publicado pelo Edital ref.ª 0107.2017.ED.SAG, ambos
de 20 de outubro.)
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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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IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

