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S.R. ADJUNTA DA PRESIDÊNCIA PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES
Declaração de Retificação n.º 69/2016 de 18 de Outubro de 2016

Nos termos dos n.ºs 1 e 2, do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/2003/A, de 27
de maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2007/A, de 25 de
junho, e no uso dos poderes que me foram delegados pelo Despacho n.º 1609/2014, de 26 de
agosto, publicado no n.º 163 da II Série do Jornal Oficial, declara-se que o Contrato-Programa
n.º 310/2016, de 13 de setembro, que se encontra publicado no n.º 176, da II Série do Jornal
Oficial, saiu com as seguintes inexatidões que, mediante declaração da entidade emitente,
assim se retificam:

Onde se lê:

“Compromisso n.º E451602454/PRA 2016.”,

Deve ler-se:

“Compromisso n.º E451602963/PRA 2016.”

14 de outubro de 2016. - A Chefe do Gabinete da Secretária Regional Adjunta da Presidência
para os Assuntos Parlamentares, Rafaela Seabra Teixeira.

MUNICÍPIO DE NORDESTE
Aviso n.º 47/2016 de 18 de Outubro de 2016

Torna público que esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 21 de setembro findo,
deliberou por unanimidade proceder à Revisão do Plano de Pormenor de uma área da Vila de
Nordeste com base no Relatório de Avaliação que se encontra disponível para consulta no
Website do Município do Nordeste.

Mais se informa que foi determinada a abertura de um período de 15 dias a contar da data de
publicação do presente Aviso no Jornal Oficial, para formulação de sugestões e apresentação
de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do
procedimento da referida Revisão do Plano de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste.

As participações devem ser dirigidas ao Presidente da Câmara e enviadas por escrito para o
email: expediente@cmnordeste.pt, podendo também ser entregues presencialmente no horário
de expediente, ou enviadas por correio para o endereço: Praça da República, 9630-141
Nordeste. 

12 de outubro de 2016. - O Presidente da Câmara, Carlos Mendonça.


