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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

EDITAL

PLANO DE PORMENOR DA SALGA

José Carlos Barbosa Carreiro Presidente da Câmara Municipal do Concelho de

Nordeste:

Faz saber que nos termos do número 3 e seguintes do artigo 77.° do Decreto-Lei n°

380199 de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n° 316/2007 de 19

de Setembro, adaptado à Região Autãnoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo

Regional n° 14/2000/A, de 23 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo

Regional n° 24/2003/A e na sequência da deliberação da Câmara Municipal em

Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter à discussão

pública a proposta do Plano de Pormenor da Salga.

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor da Salga, inicia-se

no 6° dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário da República e

decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes.

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres

terá lugar no 5° dia útil ao do início do período de discussão pública.

A proposta do Plano de Pormenor da Salga e o parecer final e seus anexos emitido

pela Comissão de Acompanhamento estão disponiveis para consulta, na sede do

Município, Serviço de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das 13:30h

ãs 16:30h e na sede da Junta de Freguesia da Salga às Terças-feiras e Sextas-feiras

das 19:OOh às 21:OOh.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, sugestões e pedidos

de esclarecimento, por escrito, devidamente fundamentados e endereçados ao

Presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141

Nordeste, dentro do prazo referido.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão

ser afixados nos lugares públicos do estilo.

Paços do Município de Nordeste, 7 de Janeiro de 2009

O Presidegfí~ta Cã ara Municipal

José Carlos arbosa Carreir



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

AVISO

PLANO DE PORMENOR DA SALGA

Nos termos do número 3 e seguintes do artigo 77.° do Decreto-Lei n° 380/99 de 22 de

Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei no 316/2007 de 19 de Setembro,

adaptado à Região Autónoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional n°

14/2000/A, de 23 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n°

24/2003/A e na sequência da deliberação da Câmara Municipal em Reunião Ordinária

de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter à discussão pública a proposta

do Plano de Pormenor da Salga, toma-se público o seguinte: -

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor da Salga, inicia-se

no 6° dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário da República e

decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes;

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres

terá lugar no 5° dia útil ao do início do período de discussão pública.

A proposta do Plano de Pormenor da Salga e o parecer final e seus anexos, emitido

pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis para consulta, na sede do

Município, Serviço de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das 13:30h

às 16:30h e na sede da Junta de Freguesia da Salga às Terças-feiras e Sextas-feiras

das 19:OOhàs2l:00h.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, sugestões e pedidos

de esclarecimento, por escrito, devidamente fundamentados e endereçados ao

Presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141

Nordeste, dentro do prazo referido.

Paços do Município de Nordeste, 7 de Janeiro 009

O Presid e da Câ ara Municipal

José Carlos arbosa Carreiro



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

CERTIDÃO

---NATÁLIA DA CONCEIÇÃO RÊGO BORdES, Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira da Câmara Municipal de Nordeste:
---CERTIFICA, que da acta da reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada a vinte
e dois de Dezembro do ano de dois mil e oito, consta de entre outras a seguinte
deliberação:
---PROPOSTA DO PLANO DE PORMENOR DA SALGA PARECER FINAL

ABERTURA DE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA
---Presente a Proposta do Plano de Pormenor da Salga, acompanhada do Parecer Final da
respectiva Comissão de Acompanhamento e dos demais pareceres que lhe estão juntos,
para efeitos de dar cumprimento ao estipulado no artigo 77.°, n.° 3 do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 3 80/99, de 22 de
Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 316/2007, de 19 de Setembro,
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n°24/2003/A, de 12 de Maio.----
---Analisado o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade:

1- Proceder à abertura de um período de discussão pública, de acordo com o disposto no
mencionado artigo 77°. n.°3 do Decreto-Lei n.° 380 99, de 22 de Setembro, na sua
actualredacção;

2- Expor a Proposta do Plano, o Parecer da Comissão de Acompanhamento e os demais
pareceres que lhes estão juntos. nas sedes do Município e da Junta de Freguesia da
Salga, para efeitos de consulta.
Na sede do Município os documentos poderão ser consultados, na Secção de
Expediente, todos os dias úteis, das oito horas e trinta minutos âs doze horas e trinta
minutos e das treze horas e trinta minutos às dezasseis horas e trinta minutos.
Na sede da Junta de Freguesia da Salga os documentos poderão ser consultados às
terças-feiras e sextas-feiras. das dezanove horas às vinte e urna horas;

3- Fixar o período de discussão pública e de exposição do Plano em vinte dois dias
úteis, com início no sexto dia após a data de publicação do respectivo aviso no Diário
daRepública.
A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres
terá lugar no quinto dia útil ao do início do período de discussão pública;

4- Publicar o período de discussão pública no Boletim Municipal, na página da Internet,
por editais a afixar nos locais de estilo e em aviso no Jornal Oficial da Região
Autónoma dos Açores e nos Jornais “Açoriano Oriental”, “Correio dos Açores” e
“DiáriodeNoticias”;

5- Determinar que as reclamações, observações ou sugestões que venham a ser
formuladas pelos interessados, deverão ser feitas por escrito e endereçadas ao
Presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141
Nordeste, dentro do período de discussão pública.

---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de acordo
com o que dispõe o n.° 3 do artigo 92.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro.
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publicação do presente aviso no Diário dn República e decorrerá nos

22 dias úteis subsequentes.

Asessão pública de apresentação da Ptoposta do Planoe dos respectivos
paeresterálugarno57diaútil aodoiniciodopanododediscussàopública.

A proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste e o
parecer final, e seus anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento

estão disponíveis para consulta, na sede do Município, Serviço de Expe

diente. nos dias úteis daso8:30h ás 12:30h e das 13:30h às 16:30h.
C).s interessados poderão apresentar reclamações, observações, suges

tões e pedidos de esclarecimento, por escrito. devidamenie fundamen
tados e endereçados ao Presidente da Câmara Municipal de Nordeste.
‘raça da República. 9630-141 Nordeste, dentro do prazo referido.

7 de Janeiro de 2009. O Presidente da Câmara: José carlos Bar
hos,, Car,ei,v,

Aviso n.° 1417/2009

l’lano dc Pormenor de unu área na vila de ‘,ot’dcste
Nos tcnnos do número 3 e seguintes do artrgo 77. d Decreto—Ler

n.” 580’99 de 22 de Setembro. alterado e republicado pelo Decreto-
a -Lei n.” 316’2007 de 19 de Setembro. adaptado à Reeiao -~uIononia

dos \çores. pelo Decreto Legislativo Regronal ii. 14 2 ‘.. de 23de Maio. alterado e republicado pelo Decreto Legislatno Regional
o 212003 \ e ria sequência da delibcração da Câmara Municipal cr11
Rurniao Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter

a discussão pública a proposta do Plano de Pormenor de uma área na

Ia de Nordeste. torna-se público o seguinte:
O periodo de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor

da Salca. micia-se noGY dia útil após a data de publicação do presente
aviso no Dano da República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes.

\sessao pública de apresentação da Proposta do Plaiioedos respectivos

pareeeresterálugarnos.°diaúlilaodoiniciodoporíododediscussâopública.
~proposta do Plano de Pormenor de trina área na Vila de Nordeste e

p-ir c r final, e seus anexos. emitido pela Comissão de Acompanha
mento esta,, disponíveis para consulta, na sede do Municipio. Serviçode

Expediente. nositias úteisdasü8:3Oli ás 12:3011 e das 13:3Gb ás 16:3Gb.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações. suges
lões e pedidos de esclarecimento, por escrito. devidamersie Ijindatucri
tartos e endereç;tdos ao Presidente da Cámara \ ltrnicipal de Nordeste.
‘raça da República. 9630-141 Nordeste, dentro do prazo rel~rxto,

7 de Jarreiro dc 2(109, O Presidente da Câmara. José Carlos Bar
bosa (.‘,zr!v:rO.

Aviso n.° 1418/2009

l’l ri tio cte l’o rmnenor da Sri Igri
Nos termos do otrnsero 3 e seguintes do artigo 77.” do tÃ’creio-Lei

is,” 550 99 (te 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto

-ler n,°3t6’2007 de 19 de Seten,hro, adaptado à Região Atrtótiottia

á osÁçores pelo Decreto Legislativo Regional n.° 14 200Õ A. de 23
de Maio. alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regioual
ri 24 2(103 A e na sequência da deliberação da Câmara Municipal eni
Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter

d seu~~ào pública a proposta do Plano de Ponitenor da Saie;,. tont;r—se

ri Iic ii Si,, iIuhtC
O perrodo (te drscussao pública da proposta do Plano de Pormenor

da Salga. inicia-se no 6.° dia útil após a data de publicação do presertle
avisono Diário da República e decorrerá nos22 dias úteis subsequentes:

A sessão p(i’lica de apresentação da Proposta do Planoe dos respectivos

parceeresterálugariiosYdiaúiilaodoiniciodoperiododediscussãopública.
.“ proposta do Plano de Ponnenor da Salga e o parecer final e seus

anexos. emitido pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis
para consulta, tia sede do Município. Serviço de Expediente, nos dias

úteis das 08:3Gb às 12:30h edas 13:30hàs 16:30hena sede da Junta de

Freguesia da Salga ásTérças-tèirase Sextas-feirasdas 19:0Gb ás 21:0Gb.
Os nnteressadns poda-ão apresentar reclamações, observações, suges

tões e pedidos de esclarecimento, por escrilo, devidamente fundainen
lados e endereçados ao Presidente da Câmara Municipal de Nordeste.
liaça da República. 9630-141 Nordeste, dentro do prazo referido.

7 de Janeiro de 2009 O Presidente da Câmara. José Carlos Boi’
~OXi2 C arrei,r.

CÀMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Edital ti.0 56/2009

isaltino Morais, Licenciado cm Direito, Presidente da Câmara
Municipal de Oeiras. faz público que. nos termos do arrigo 23.° do
Decreto-Lei n.° 555 99 de 16 de Dezembro, com a nova redacção

dada pelo Decreto-Lei n.° 177 200! de 4 de Junho, se encontrará
a partir do dia 19 de Janeiro de 2009 e pelo prazo de 15 dias, a
discussão pública referente ao Pedido de Loteamento A.U.G.1.
do Casal da Choca (P.° 209/2001), titulado pela Comissão de
Administração para a Reconversão da Arca Urbana de Génese
Ilegal artigo 419, nos termos do n.° 3 do artigo 22.° do referido
Decreto-Lei, com as alterações introduzidas pela Lei a.° 60 2007
de 4 de Setembro.

A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou
sugestões por parte do público em geral, poderá naquele prazo ser
efectivada, todos os dras. de segunda-feira a sexta-feira, no período
compreendido entre as 8:30 17:30 horas, na Divisão deAtendimnento
e Apoio \dniinistrativo desta Câmara Municipal

E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares ptrblicos do costume.

2 de Janeiro de 2009 O Presidente da Câmara. Isalrino Morais.
301196065

CÀMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso ti.° 1419/2009

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que por despacho de 30 de
Dezembro de 2008. foi nomeada para a categoria de Técnica Superior
Estagiária, do Grupo de Pessoal Técnico Superior, da Carretra de
Arquitecto. Joana Rosa Roça de Vascoflcelos Mota, classificada cm

7 lugar com a classificação final de 12.95 valores, conforme aviso
de abertura de concurso publicado no Diário da República n.° 78 de
21 0408.

31 de Dezembro de 2008 O Presidente da Cáinara, Mário iodo
Perpetra da 5,/n’a Oloerrcr.

Aviso ti.° 1420/2009

Reclassificação

301175231

Para os devidos elbnios. torna-se publico que por despacho de
30 12 21)0%. Ibrarti reclassiticados os segttintes tirncionários:

f:àrittla Rosário Jacinto Vieira de Carvalho, assistente administrativo
especiaikla. tio reclassilieada p; ra a categoria de Tecnico de 2.~ Classe.
da Carreira de’i’écníco de Contabilidade, do Grtrpode Pessoal ‘l’éenico
a que corresponde o ind ice 295. Escalão 1. ac lualmente lixado em
984, IS euros:

Alta Paula Morgado Figuteiredo. Técnico-Profissional Principal da
Carreira de Biblioteca e Documentação. lii reciassiuicada para a catego—
riade Técnico de 27 Classe, do Grupo de Pessoal ‘I’écnico. da Carreira
de Secretariado, a que conespoode o indice 295. escalão 1. actualmente
lixado em 984,15 coros:

David A ntóni o 01 i ‘-eira de Sonsa. Can mmi eir, n. lbi reci assi ticado ~xmni
a categoria de Operário da Carreira de canalizador, do Grupo de Pessoal
Operário Qualificado, a que corresponde o índice 1 5l.escalãoi. actual
mente lixado ent 503,75 euros:

Alfredo dos Reis Oliveira. Cantoneiro, foi reclassiticado para a cate
goria de Operário da Carreira de canalizador, Grupo de Pessoal Operário
Qualificado a que corresponde o indice 184,escaiâo 5. actualmente
lixado cm 613.84 coros:

31 de Dezentbro de 2008. O Presidetite da Cámara. .1/dito João
F~rre,rL, da Silva Obn’e,ra,

CÂNAM MUNICIPAL DE PENICHE

Declaração de rectificação ti.° 113/2009

301176803

Para os devidos efei los se torna público no aviso o,” 304 79i 2008.
publicado no Diário da República o.” 249. 2.’ Série. em 26 de De
zembro de 2008, onde se lê “Carlos Nelson Rotelho Chaves. Técnico
Profissional Principal Çl’opúgrafo)” deve ler-se “Carlos Nelson
Botelho Chaves, Técnico Profissional Especialista Principal (To
pógrafo)”.

29 de Dezembro de 2008. O Presidente da Câmara. Antátrio José
Ferreira Sonsa Corteja Santo

301176658
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REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA

COMISSÃO DEAPLICAÇÃO DE COfIAS EM MATÉRIA ECONÓMICA

AS ÚN CIO

A Comissão de Apliecçlo de Colos es em Matéria Econóeatlc.:
FAZ SArnaR, noo lermos do n.° 4 do anY Y do DL n.° 156/1005. de 15 de Selembro, que nos autos dc
conina-ordenaçio com o n.° 65/Os, que contas torneios nesta Cotnissao. sito em Ponta Delgada, contra a
at5uidg sociedade “PNEUSIELO, Lda,”, coto ruiabetecântenio, nus na Ao, AlIeno Principe de Mónaco
r,° 4. Santa Clara. co, Ponta Deigada. foi a mesma condenada pela contta-urdcnaçào prevista por incuto
pnn,rnio da alínea b) do n.° 1 do anta 3 (elarie.çàu de dlsponibiiiasçoo do Livro de Reetsnieçóen coo
ulentru do eslabeleclmcnto. senipre que por mim ssl~cil~do) e punida pela aliuea a) da 5.’ ido an’ 9°
do citado DL u 136/2005 -na redacçao que lhe foi dada pelo Dl. n° 37 t /2007. dc 6 dc Novembro-coni
colma dc 1 350,00€.

Ponta Delgada. Ii & Notanabro dc 2008
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CÃMAR4 MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
Cootibujote, 512012114

EDITAL

DERTA MARIA CORREIA DE ALMEIDA DE bIELO CADRAL PRESIDENTE DA CÁMARA
MUNICIPAL DE PONTA DELGADA.

Toma público que, de acordo com a deliberação tostada pela Câmara Municipal, eis ata reunião

03-12-2008, foi actualizada a Tabela dc Taxas e Licenças do Municlpio para vigorar no ano dc 2009.
nos iennos do an,’ 7°. do teu Regulamento, com excepção das taxas do Mercado da Graça, Utiliza.
ção doo liaincanon Munscipais e Cremacóno do Cemticrto dc 5. Joaquim.

Paçoo do Concctho de Ponta Delgada, 8 de Dezembro de 2009. —

A PRESIDENTE DA CÂMARA
BERrA MARIA CORREIA DE ALMEIDA DE MELO CABRA;.

1
1
1
1
1
f

flhXSIe—A,uocisçko dc ieunieiplov
da olhe ó. São elgusi
rol 296472990 rsn: Ztlarzinz
Emali O.cailuaeln,e.tt

na’ Pele Coteeissa,,.
‘1 Orlo 55 meteu

4?
AVISO

PLANO DE PORMENOR DA SALGA

Nos tenuos do itúmcrê3 e seguintes do anigo 77° do Decreto-l ei ia’ 3R{) 39 dc
22 de Setembro, alicrado e republicado pelo Decreto-Lei n°36. 20W’ de 19 de
Setcnshro. adaptado à Região Autónoma dos Açores, pelo Decreto Leeislativo
Regional n° 1412000/A, de 23 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Le
gislativo Regional nu 2412003/A e na sequéncia da cleltheração da C,ti, ara \luiti
cipal em Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008. que deliberou submeter

discussão pública a proposta do Plano de Pormenor da Salga, torna- se publico
O seguinte:
O período de discussão pública da proposta do Plano de Pornaeta a l.i alba.
inicia-se no 6° dia útil após a data de publicação do presente as tso no Diario da
República e decorrerá nos 22 dias úteis subseqtientes:
A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pare
ceres terá lugar no 5° dia útil nodo inicio do período de discussão pública.
.4 proposta do Plano de Pormenor da Salga e o parecer final e seus anexos, etniti
do pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis para consulta, na sede
do Klunicipio, Serviço de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das

1 3:30h às 1 6:30h e na sede da Junta de Freguesia da Salga ás Terças-feiras e
Sextas-feiras das 19:OOh às 21 :OOh.
Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, sugesiões e pedi
dos de eselarecimento, por escrito, devidamente fundamentados e clldereçados
ao Presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141
Nordeste, detstro do prazo referido.

Paços do hiunicipio de Nordeste, 7 de Janenro de 2009

O Presidente da Câmara Municipal
José Carlos Barbosa Carreiro

AVISO
PLANO DE PORMENOR DE UMA ÁREA NA Vlln\ DE NORDFSTE

Nos tenaaos cIo taúniero 3 e segttitites do anigo 77Y do Decreto-Lei n° 380,99 de
22 dc Setembro, alterado e repobhicado pelo Decreto-Lei o’ 316/2007 de 19 de
Setetnbro, adapiado á Região Autónotua dos Açores, pelo Decreto Legtslativo
Regi tal ti° 14/2000 A, de 23 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto
Lo’ s ati’o Regional n~ 24120031A e na sequóncia da deliberação da Cãniara
Mun cipal em Reuntão Ordinária de 22 de Dezenabro de 2008, que deliberou
submeter a discussão pública a proposta do Plano de Pormenor de uma area na

a de Nordeste, toma-se público o segtiinte:
O periodo de discussão publica da proposta do Plano de Pormenor de ulma Arca
na ~- la de Nordeste, InicIa-se 00 6~ dia útil após a data de publicação do presen
te aviso no Diário da República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes.
A sessão públtea de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pare
Ceres terá lugar no 5° dia útil ao do início do período de discussão pública.
A proposta do l°latao de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste e o parecer
final, e seus ataexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento estão dispo’
nívets pitra consulta, na sede do Município, Serviço de Expedtente, nos dias
úteis das 08:30h ãs 12:30h e das 13:30h às 16:3Gb.
Os tnteressados poderão apresentar reclamaçôes, observações, sugestões e pedt
dos de esclarecimento, por escrito, devidamente fundamentados e endereçados
ao Presidente da Cámara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141
Nordeste, dentro do prazo referido.

Paços do Município de Nordeste, 7 de Janeiro de 2009

O Presidente da Cámara Municipal
José Carlos Barbosa Carreiro
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íorniniõl
Fe~ assado
Ma~xmse de aitmi

~ithanos fritos
Canse àa)eiit4ana
P&vo

Quinta (dia 13) Sfrcqoeioff de porto
Manofonio creniedeceioura

Sexta (dia 16) Bacajhauàt,rás
Lazadia sapa de carne

SOPA, PRATO DIA, SUMO!
CERVEJA e CAFÉ

6 EUROS
e

A a’ A •jRj •

966 818 695 296 281 806 / 926 787 800
Rua Dr, Gil Monl’Alverne Sequeira, 16A

9500-199 SãoJosé Ponta Delgada

‘e. e. — ei • 1 • 1

• ASTRÓLOGO
Especialista em ciências ocultas acaba

de uma vez com o seu sofrimento

o Mestre Marabu radicado à muitos anos em São
Miguel é conhedor dos problemas difiteis, mesmo de
longo tempo, e ajuda a resolvê-los com honestidade e
sigilo, como por exemplo problemas relacionados com:

AMOR NEGÓCIOS, JJSTIÇA. INSUCESSO, EMPREGO, AFROXJMAR E
AFASTAR PESSOAS MIADAS.

Não hesite em contactar o Mestre Marabu pessoal-
mente ou p r correspondência

Travessa das Laranjetras, 50 - 968 823 278 ou 296 38 20 22
DasO8hàslghde2aasábado

emaiL: rnarabu_giqarna~hotmaj[0om

MARIA FERNANDA REGO

AGRADECIMENTO

Agradeço a todo o corpo de enfermagem e auxiliar da
enfermaria da Cirurgia 1, pelo seu profissionalismo e
dedicação, quando do meu intemamento no Hospital
do Divino Espírito Santo. Agradeço, de igual nodo, à
Dra, Margarida Estrela Rego, ao Dr. Pedro Carreiro e á
sua equipa do Bloco Operatório,
É da maior iustiça reconhecer o valor, disponibilidade,
coiupetôncia e brio destes profissionais de saude
Faço.lhes justiça, para além da gratidão.
Agradeço também a todas as pessoas que manifesta
ram amizade e interesse pelo meu estado de saúde.
A todos e a cada um o meu MUITO b8RIGAIJA,

NOVENA INFALÍVEL
Ao Divino Espírito Santo, ao Menino Jesus e Sua

Santissima Mãe e Santo António, Oh! Jesus que disseste:
Pede e receberás, procura e acharás, bate e a porta se
abrirá. Por intermédio de Maria Vossa Mãe Sanlissima
eu bato, procuro e Vos rogo que minha prece sela aten
dida, (Menciona-se o pedido). 01,! Jesus que disseste:
tudo o que pedires ao Pai nu Meu Nome, Ele atenderá.
Com Maria Vossa Mãe humildemente rogo ao Pai, cru
Vosso Nome q~ie minha prece seja ouvida. (Menciona.se

.0 pedido) Oir!Jesus que disseste: o céu a terra passarão
mas a Minha palavra não passará:Com Maria Vossa Mãe
Bendita eu confio que a minha oraão seia ouvida
(Menciona-se o pedido). Rezar 3 Avé-Marias e uiila
Salvé’Rainha, Em casos urgentes esta novena deverá ser
feita em 9 horas seguidas. Publicar a oração assini que
receber a graça.
Agradeço a graça recebida

1:’. — r-:1 CONVOCATÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

AVISO
PLANO DE PORMENOR DA SALGA

Nos (cimos do número 3 e seguintes do artigo 779 do Decreto.Iei n°380/99 de 22
do Seler~mbro, alterado e cepublicado pelo Oecreto-Lei ,e 316/2007 de 19 de Setembro,

- ad.sprarjo ~ Região Autónoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional n~
14/2000/A de 23 de Maio, alterado e republicarlo pelo Decreto Legislativo Regional
ii~ 24/2003M e lua sequência da deliberação da Cániara Municipal em Reunião
Ordirmana de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter à discussão pública a
nlOi3osa do Plano de Pormenor da Salga, torna’se público o seguinte

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor da Salga, Inicia-se
no 6~ dia útil após a data de publicação do presente aviso ioo Diário da Republica
decorrer,j nos 22 dias üteis subsequentes:

A sessão pflblica de anreseritação da Proposta do Plano e dos respectivos parecere
terá lugai lo 50 dia iitit ao do início do lueriodo de discussão pública

A Pvoposta do Plano de Pormenor da Salga e o parecer final e se anex em tido
sola Coirmissão ‘lo Acornisanlian ento esMo disponíveis p,,ra consu ia, ira sede cIo
Municinio Sei viço de Espediente nos dias úteis das 08:301a às 12:30h e das 13:301s
as 16 3Oli e lia sede da Jinuta de Freguesia da Salga às Terças-feiras e Sextas-feiras
das !9 OOls às 2l:DOli

Os Cite ssados poderão apresentar reclarnisçôes, observações, sugestões e pedidos
de esc arecirliento por escrito, devidamente fundamentados e endereçados ao
Presidente da citara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141 Nordeste.
dentro do prazo referido.

Paço d Muli ípio de Nordeste 7 de Janeiro de 2009

O Presidente da Câmara Municipa

José Carlos Garbosa Carreiro

Nos teimei dos Esialulos da Associação de Basquelebol de Sao Miguei, Convoco iodos ei

sócios.nara lima Assem~oa.geraI D’damana a realear ne próximo dia 26 de Janeiro de 2009, pelas

21h00, na sede da Associação cais e seguinte o,dem de trabalhou

1 Apresentação, D’sonsas e Evenioai Aoiocaçao do Relatório e Conian a, Direcção e parecer do

Conselho Pisca! relativo aeano de 2008.

2 Apresentação do Piano de Actmidaden e Orçamento para o ano de 2009.

3 Rev.eao de Regelamenio Geral interno,

4 Diversos

se a hora niavcada ido eshvereins presentes o número nainimo de sóoos com direito a colo a

Aascrnhleia.geial iea!ioar.se.à 30 nmevulos depois com o número de associados prraenies

Poria Delgada 09 de Janeiro de 2009

O Presidente da Assemblema-geial Josô r rancisco Machado Silva

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

EDITAL
BERTA MARIA CORREIA DE ALMEIDA DE MEIO CABRAL PRESIDEN rE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTA DELGADA:

Torna público que, de acordo com a deliberaçàD toniada pela Cániara Municipal, eni sua
reunião D5-12.2008 for actualizada a Tabela do Taxas e Licenças do Município para viqo.
iar tio mio de 2009, nos ternmos do arte, 7e do seu Regulamento com excepçào dastaxas
do Mercado da Graça, Utilização dos Balneários Municipais e Crenmatório do Cemitério de
5. Joaquim.

Paços do Coisceliro de Ponta Delgada, 8 de Dezembro de 2009.

A PRESIDENTE DA CÂMARA
[ BERTA MARIA CORREIA DE ALMEIDA DE MELO CABRAL

Segunda (dIaI2)

Terça (dia 13)

Qlaarta (dia 14)

C&~a

ca~ verde
Sopa can~onesa

FvlIRÁ\ COUTO
CABELEIREIROS

Informa os seus clientes que

JÁ INAUGUROU O SEU SALÃO
NO HOTEL AVENIDA
R dos Mercadores 296 209 667

(com parque de estacionamento no hotel)

• a:...• e.

PAGO a DUJHEWO

4-
I~~1~~

— ~I
enne.aipacor.sco,n,

ADMITE
FUNCIONÁRIO MIF

COM EXPERIÉNC,A CM SERIGRAFIA, TAMPOORAFIA
DesioN GRÁFICO, CORTE, IMPRESSÃO DIGITAL, ETC...

ENVIAR CURRICULuM (cRê lo Janeiro 091 PARA
RUA DO PASSAL, 76 9600.54e RIBEIRA GRANDE
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- ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
ComhoI. Paslamasiar de Tflbalbo Sepn.ça Soda’ e Adalalaoraçso Pública

As ccêlssÕEs DE lWsALaeADoCEs Ou As RISPECTWAS coassOcs
COO~OO4At0RAS, AISOCIAÇOES S#IDICflS E *ssoc&&çÓcs DE EW!)EGAOOPa

NodIeamaepanodcfeiooeda,fl,jgo.54.ao5.l~o.d)e56a.fla2ab,.~~.)do
Coosoiejiçao do artigo 146.° do Regimctoo da A,scambteio da República a — artigos
$24,s 530. da Lei a.’ 9912003 do 27 dc Agosto (Código do Trabalho) aoiaom-oc estas
eaatidadadaqueoceocaouampsn.pr,çjoçao,j, t3d,lsociro. tld,Peseeeirodo
2009, os diploma ocguistes:

Poojecoas de lo’ o’ 623120 (4.’) .4bea’ae o regam, de ocaso às peissdes de invalida e
relhwe pelos crabo!Wado,es dai Empresa Nacional de UMoiR 5.4. e coMova o direito
de acesso todo o tempo a amo indeaeairoçào eole,gease de d’meças poofcssioaeais. e
625120 (4.) - sofrera o rvg,me jaseidica de acosso ás percsãosde iaevolidec • aoiaice pelos
‘rabo Moda ‘es da Eopresa Nacional de (irdalo. La.

As sacgcstbes es, pasecere. descado aos eooiados, sob daia-timete acima indicada. cm
corta dangeda A Comissão Por?aooentorde Trabalho. Segaronça Socioleddmiatisfro cdo
Puiblico. Assembleia da República, Palácio & SOa Besta, 240.068 Lisboa. Ocrnso do
mamo prato, la comts,õa de nahalhadoets 015 as comiaasos cooideaadoeas as asso
“ações siodacau, e sasaci.çscs de cmpae(sdares poderio noticia., a,diincia á Comi,.
são Por?ao,eauar de Trabalho, Segaronça Sacro? e Admia,lsfrsção Público devendo
faleI, poe cscna,oe com iandscaçao do 0,0mb O bjndantemto do podido.

Oa leais, — ‘atidas diploma o.aoeanan.ae pesblicados Ri Sopsnu n.° 09130 do Dobras do
Assembleia do Repsblaro, dcl) & Js,~,,, dc 2009. capa. jede ad cceosetiada — sFi0ms
taaenet do AaacmbIeaa do Repablac.. ao anotada: bomfl.n eaaseasc &eo105 baa.J.
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Concurso Público
n.° 2)2009

O ‘Toma-ao p000ca a abootn do aos ~no ~n o
acinOoro 212000 pan Iomadm.nto do 0~ (cinco 0111)
—— oficial do Capo Naclonol do Escala
2.0 processo do ~esioio OWI00nWa.00 patonto nas asa
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nalamanto aulonbcadaa polo CNE. Ia peças oscilas do
poocosso do concurso, polo poeço ao 17.00 € (dona’
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Pelo Conselho do O.atAo do DIOF’Naclon&

Concurso Público
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3’ Dosdo que adotado.. os esorosaadca podaria doaoe,
ascalmonlo ou peio ~r.io (caso os,, qe.e goela onda

das á cobrança, com pouse a pagar polo doabeaaná~), de’
sdaaiante autenlcadas pelo CNE. as poças esaoaa do
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JOR AL OFICIAL

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor de uma Área na Vila de
Nordeste, inicia-se no 6.° dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário da
República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes.

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres terá
lugar no 5.° dia útil ao do inicio do período de discussão pública.

A proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste e o parecer final, e seus
anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis para consulta, na sede
do Municipio, Serviço de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das 13:30h às
16:30h.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimento, por escrito, devidamente fundamentados e endereçados ao Presidente da
Cãmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141 Nordeste, dentro do prazo
referido.

7 de Janeiro de 2009. - O Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Barbosa Carreiro.

CÃMAw~ MUNICIPAL DE NORDESTE
Aviso n.° 612009 de 19 de Janeiro de 2009

Nos termos do n.° 3 e seguintes do artigo 77.° do Decreto-Lei n.° 380/99 de 22 de Setembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 316/2007 de 19 de Setembro, adaptado à Região
Autónoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional n.° 14/2000/A, de 23 de Maio,
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 24/2003/A e na sequência da
deliberação da Câmara M nicipal em Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que
deliberou submeter à discussão publica a proposta do Plano de Pormenor da Salga, torna-se
público o seguinte:

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor da Salga. inicia-se no 6.°
dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário da República e decorrerá nos 22
dias úteis subsequentes;

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres terá
lugar no 5.° dia útil ao do inicio do periodo de discussão pública.

A proposta do Plano de Pormenor da Salga e o parecer final e seus anexos, emitido pela
Comissão de Acompanhamento estão disponiveis para consulta, na sede do Municipio, Serviço
de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das 13:30h às 16:30h e na sede da
Junta de Freguesia da Salga ás Terças-feiras e Sextas-feiras das 1 9:00h às 21 :OOh.

Pâgina 397

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

EDITAL

JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da Câmara Municipal
de Nordeste:

Toma público de que no próximo dia 26 de Janeiro corrente, pelas
20:00 horas, no Centro de Actividades Culturais da Salga se procederá a
apresentação pública do Plano de Pormenor da Salga.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de
igual teor que vão ser afixados em locais públicos do estilo.

Paços do Município de Nordeste, 16 de Janeiro de 2009.

O PRESID CÂMARA

(José Carlos Carreiro)



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE
PRAÇA DA REPÚBLICA 9630-141 NORDESTE

CONTRIBUINTE N°512042659

Exmo. Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Salga

- Rua Direita
9630-282 SALGA

Sua referência Sua comunicação Nossa referência

Processo: JAM/103 2009
Data

19-01-2009
N°Salda : 89/2009

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE PORMENOR DA SALGA

Para os devidos efeitos, levo ao conhecimento de V. Ex.~ de que no próximo dia 26 de

Janeiro, pelas vinte horas, no Centro de Actividades Culturais se procederá à apresentação pública

do Plano de Pormenor da Salga.

Esperando a comparência dessa Junta de Freguesia, apresento os melhores cumprimentos.

iAM Processo 03/2009 Ofi 80/2009

O

(José Carlos

C ám ar a

Tel; 296480060
Fax : 296 488 519
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE
PRAÇA DA REPÚBLICA 9630-141 NORDESTE

CONTRIBUINTE N.° SI? 042 659

Exmo. Senhor
Pároco da Igreja Paroquial de São José
9630 SALGA -

Sua referencia Sua coIIIIIIIicaç~o Nossa referëiscia Dala

Processo: JAM/107/2009 19-01-2009

N°Salda 93/2009

ASSUNTO; APRESENTACÃO PÚBLICA DO PLANO DE PORMENOR DA SALGA

Rogo a V. Rev. se digne, nas missas do próximo Domingo, dar conhecimento aos seus

paroquianos do conteúdo em anexo.

Antecipadamente grato pela atenção que se dignar dispensar a esta solicitação, apresento a

V. Rev. os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara

(Jose Carlos qLoC~eir~)

MD

iAM Processo 07/2009 011 84/2009

Tel: 296480060
Fax: 296488519



CONVITE

O Presidente da Câmara convida a população da Salga para assistir à

apresentação pública do Plano de Pormenor da Salga, que terá lugar no dia

26 de Janeiro, pelas 20:00 horas, no Centro de Actividades Culturais da

Salga.
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LAR LUÍS SOARES DE SOUSA DE PONTA DELGADA
—FUNDADO EM 23 DE JULHO DE 1876—

RUA LUÍS SOARES DE SOUSA, 66/70—9300-217 PONTA DELGADA (AÇORES)
TELEFONE: GERAL 296287250- Fax 296 287 270

E-M~iiI: )ar.Is.sousa(~isapo pL ~~

Q-.

Esmo. Senhor

de Nordeste

Largo Dr.° A. Oliveira

Nordeste

Assunto: Pedido de envio do “Plano de Pormenor da

Freguesia da Salga”.

Solicitamos VEXA favor de enviar para o endereço acima

indicado, os referidos elementos relativos aos familiares;

- Ángelo Dias Vaz do Rego — e

- Hortênsia Bicudo Vez do Rego.

t~33’- C--~~~c’ e.~a ?c~ r1tc~lt tÇetÇe. c~r

Presidente da Câmara Municipal

~4__L. 2- ~
Com os melhores Cumprimento

4

(6 oL-LOcf~



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE
I’RAÇA DA REPÚBLICA 9630141 NORDESTE

CO\TRII3LJINTE N.° 512 042 659

Exmo(s) Senhor(es)
Arq.° Cardoso Dias
Rua Sde São Julião, n° 140-3° Esq
São Nicolau
1100-527 LISBOA

Sua rele r~;)ei a Sua colil liii ica 4a.. ~, ossa refe r~JIcia Data

Processo: MDF/4 14/2009 17-02-2009
\ Saida : 469/2009

ASSUNTO PLANO DE PORMENOR DA SALGA - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

Para os efeitos convenientes, incluso remeto a V. Exa. fotocópia da documentação remetida a

esta Câmara Municipal, no seguimento da discussão pública do Plano de Pormenor da Salga,

relativa as seguintes entidades

- Junta de Freguesia da Salga.

- Neli Maria Moniz da Costa.

- Maria de Fátima Medeiros Barbosa.

Com os melhores cumpri mentos.

O Pre~e~eda Câmara

Jose Carlo(s~arrei9.____

MDF Processo 4)4/2009 00 35 2I.~t9

Tel: 296480060
Fax: 296488519
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c ÂMAR A MUNICIPAL DE NORDESTE
PRAÇA DA REPÚBLICA 9630-141 NORDESTE

CONTRIBUENTE N.Ó 512 042 659

Exmo(s) Senhor(es)
Arq.° Cardoso Dias
Rua Sde São Julião, no 140-3° Esq
São Nicolau
1100-527 LISBOA

Sua referencia Sua COfliufliCliflO \ossa refer€’ncia

Processo

‘\ Saida

MDF/458 2009

535/2009

20-02-2009

ASSUNTO PLANO DE PORMENOR DA SALGA

Para os devidos efeitos, incluso remeto a \K Exa. fotocópia da documentação remetida a esta

Câmara Municipal, no seguimento da discussão pública do Plano de Pormenor da Salga, relativa ãs

seguintes entidades

Junta de Freguesia da Salga (2):

Carlos Medeiros Barbosa (2)

Com os melhores cumprimentos,

\IDF Proccsso 45812009 011 393 2(X19

O Presidente

José Carlos Carreiro

fel: 296 480 060
Fas: 296488519



3,9- .2~2o9 Salga, 19 de Fevereiro de 2009

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nordeste

No âmbito do processo de discussão pública do Plano de Pormenor da Salga, a Junta de Freguesia
da Salga vem por este meio apresentar os desenhos relativos ao equipamento para jovens que se
pretende. levar a cabo no terreno abaixo indicado.

2

Em anexo, apresentamos o levantamento da situação existente e a proposta do edifício

A~zuardamos deferimento
Com os melhores cumprimentos

Junta de Freguesia da Salga

CLC~ ~ ~,

(Celia Correia)
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Salga, 19 de Fevereiro de 2009

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nordeste

No âmbito do processo de discussão pública do Plano de Pormenor da Salga, a Junta de Freguesia
da Salga vem por este meio apresentar uma reclamação relativamente à dimensão das casas
previstas para os Lotes C05 a C13 (Zona UZ2), pois as áreas permitidas são manifestamente
reduzidas face às potencialidades dos terrenos onde se inserem.
Por esse motivo, vimos solicitar que nos Lotes C05 a C13 seja permitida a construção de moradias
de maiores dimensões do que aquelas que actualmente estão previstas

q-, /

os

Verifica-se ainda que no Quadro Ãi~exo ao Regulamento do P.P. Salga, para os lotes C05 a C13 não
está prevista a utilização de comércio, serviços ou Indústria de Classe C, o que contradiz o corpo do
próprio Regulamento, nomeadamente no artigo 13°.
A Junta de Freguesia da Salga pretende garantir a possibilidade de instalação de todas essas fbnções
nos Lotes acima mencionados

lo 480 1 (1 -ai; toç.~o

o o:’ Fac t~çÕo

250 103 i-abt~çÕ.,

lo 250 03

12

lo 250 ‘1 bahtD;dD

lo ~c~:’

2 230

lO 250 103 -ah t, »,

ARTIGO 13’ ESPAÇO URBANIZÁVEI. [LJZ2J

é de upa.à J 4(10, c-fle, te hab4’a.hjra pe,n~ tir.jo 3n ten, a
.~sIrJt,*.t— Cl- .~ %e’4~s e ~.~uipc%~ “4

1 -~‘:~t~ -Di cl~w,
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Aguardamos deferimento
Com os melhores cumprimentos.

Junta de Fr uesia da Salga

3,’ -o
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cl,
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CARLOS DE MEDEIROS BARBOSA, NIF 127 207 961, residente na

Rua Direita, n° 3 da freguesia da Salga, 9630-282, na qualidade de

proprietário do prédio rústico abaixo identificado, vem na sequência

do AVISO publicado no jornal Açoriano Oriental no dia 14 de Janeiro

de 2009 relativo ao “Plano de Pormenor da Salga”, e em resultado da

observação e estudo das plantas do “Plano de Pormenor para

Desanexação de Lotes das Casas Construídas em Terreno Alheio”,

nomeadamente a “Planta Divisão Cadastral Existente” e a “Planta de

Implantação — Síntese” , apresentar a seguinte RECLAMAÇÃO:

Identificação do seu Prédio

Prédio rústico sito ao Cabeço, freguesia de Achadinha, deste

concelho, inscrito no artigo 1572 da matriz predial rústica dessa

freguesia, com a área total de 245.069,00m2 de terra a confrontar

pelo norte José Raposo Benevides, sul Caminho das Lombinhas,

nascente Ribeira da Aventura e poente Caminho do Concelho, onde

tem uma casa para recolha de animais, vários silos e onde se acham

edificadas como benfeitorias 35 moradias pertencentes aos

respectivos rendeiros, com os n°s 101 a 169 de polícia e um espaço

CL-- ~—‘ ‘

\
(c-c_ ~

‘_\ ~$~2_~tL)09



urbanizado onde já existiu uma dessas benfeitorias, agora arruinada,

e que teve o n° 121 de polícia.

Reclamação

a) - As referidas moradias não passam de benfeitorias edificadas sobre

este seu terreno, pelo que os respectivos chãos de casa e terrenos

adjacentes, utilizados pelos rendeiros como quintais, são parte

legalmente integrante do seu referido prédio rústico.

b) Assim, se tais chãos de casa e quintais, forem considerados “Lotes”,

(tal como o estão na designação dada na legenda das supra referidas

Plantas), eles constituem neste momento - e até à data da sua eventual

alienação pelo ora reclamante -, propriedade sua, de que só ele pode

dispor.

c) Nesta circunstância de facto e de direito, vem o proprietário reclamar

da configuração apresentada para os chãos de casa/quintais na Planta

de Implantação-Síntese, correspondentes às moradias com os n°s de

polícia 133 à 157, uma vez que pretende reduzir a linha de demarcaçao

a nascente dos quintais dessas casas, de modo a que fiquem

correctamente alinhados com os restantes quintais das restantes

benfeitorias existentes nesta sua propriedade (vidé planta em anexo,

com a indicaçao do alinhamento pretendido)

d) Pelo que solicita a va Exa se digne mandar alterar a configuração da

linha de demarcação a nascente dos supra referidos quintais, para a

demarcação que apresenta na planta que vai iunta a esta reclamação.

E. Deferimento

Salga, 18 de Fevereiro de 2009
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Praça da República
9630 141
Nordeste

Assunto: Plano de Pormenor a a ga

Tendo sido confrontado com a iniciativa da Câmara Municipal de Nordeste,
relativamente a um Plano de Pormenor para a freguesia da Salga e não sendo
conhecedor nessa matéria, fui consultar a opinião de alguns técnicos em urbanismo,
acerca do que me pareceram ser aspectos menos positivos e também penalizadores de
bens que possuo naquela freguesia, pai-a que os mesmos fizessem urna análise
profissional ao desenho e concepção do plano em causa.

Devo dizer que nada me move contra a iniciativa de melhorar a funcionalidade e
ambiente da freguesia, para a qual desejo o melhor para os seus habitantes.

Para os referidos técnicos e também para o meu bom senso, estão em causa os
aspectos que se seguem:

- Existindo já um caminho de apoio agrícola ~a” (mapa anexo) que é já uma
alternativa de trajecto para quem não deseja percorrer a extensa rua principal da
freguesia e havendo necessidade de ampliar áreas habitacionais, faz sentido a criação de
uma via urbana que se desenvolverá a poente, apoiando novas construções a prever.

As ligações dessa via à rua principal da freguesia são naturalmente necessárias
bem como de outros caminhos já existentes, que fazem ligação à estrada de apoio
agrícola fla” a nascente já referida e que o projecto aponta.

- No entanto e nas opiniões que me foram facultadas, não fará sentido conduzir
tráfego dessa via de apoio agrícola para um ponto central “b” (mapa anexo), junto à
área mais representativa da freguesia, área essa que comporta a igreja, o jardim, o centro
cultural e um conjunto de edifícios de habitação, cuja presença é significativa pela sua
qualidade.

~ ,~C~c~ja cc.~sr
~ {Çr4~~.o.

-

Carlos de Medeiros Barbosa
Rua Direita, 3
9630—282
Salga

>2’

Znnt Ewt. t~5i1iJC@
C~n. 17

AP-G~:

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Nordesteo,

Salga, 18 de Fevereiro de 2009



- Aliás, mesmo que se deseje melhorar a via que já é existente e estreita, será de
certo mais económico alargá-la na sua área de entsega na rua principal, do que criar uma
nova via “e” (mapa anexo) a atravessar uma propriedade e demolir edificações
existentes, sitas à rua do Ramal n°. 9, que temos interesse em qualificar, para habitação
ou turismo rural.

- O que fere o meu bom senso e prejudica sem necessidade os logradouros
agrícolas e as edificações que possuo, é o facto de, essa via prevista no dcsenho que o
Plano de Pormenor indica, vir a atravessá-los, partindo-os ao meio, confluindo na rua
principal e desarticular o conjunto das edificações ali existentes.

Será de certo urna solução menos económica para a autarquia. bem como
bastante penalizadora para a minha família, como compreenderá.

Confiante no bom senso de V. Ex.3. e também na aceitação, por parte do autor do
plano, dos argumentos e soluções que expresso, estarei disponível para melhor explicar
as minhas razões.

Com os melhores cumprimentos

dcv. Ex:.
Atentamente

Carlos de Mcdeims Barbosa

Em anexo: fracção do Plano de Pormenor da Salga
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Exmo. Sr.

Presidert~d~Ç~marQ5nm

Municipatdë-Ni5tdeste~

r~’~ ~
7~

Assunto: revIsão do Piano d~P~ffi~nor da Salga

Eu, Neli Maria Moniz da Costa, com o bilhete de identidade n.° 8243448, n.2 de

identificação fiscal 181229170, com residência sita no Ramal n.~1O, freguesia da Salga,

ao analisar o Plano de Pormenor da Salga, constatei que foi traçada uma estrada no

meu prédio, acima da minha casa, vinda da Travessa do Ramal, percorrendo o terreno,

atrás da minha casa, que também faz parte do mesmo prédio, que por sua vez estâ

dividido em 3 lotes. Por tal, solicito a V. Exa. se digne de rever o referido Plano,

especificamente a situação aqui exposta, para a qual apresento a minha total

discordância e oposição.

Espero de V. Exa. a melhor atenç~o sobre este assunto.

Com os meus melhores cumprimentos

Salga, lide Fevereiro de 2009
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~fr ~09 de Fevereiro de 2009

çttxmo Sr. e ente da Câmara Municipal de Nordeste

—1~~ On..Çt’~ bzt’
- A Junta d~,Øeguesib da S~tga, no âmbito do processo de discussão pública do Plano de

Pormenor da Salga, vem pbr este meio solicitar o seguinte:
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Prever a construção de um edificio de equipamentos destinado a jovens, de acordo com a
localização abaixo indicada, com um piso de altura e uma área de implantação de 150 m2,
ocupando toda a largura do lote (terreno actualmente pertencente á Casa do PassaI);
Prever um acesso directo deste equipamento para um armamento a abrir a norte da Travessa
da Rua Nova.
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3 - Nesse sentido, vimos solicitar que a área de intervenção do Plano de Pormenor da Salga,
naquela zona, acompanhe a linha que delimita o Espaço Urbano (definida pelo PDM), a qual
permitirá criar um arruamento para norte da Travessa da Rua Nova e permitirá ainda construir
a capela funerária em Espaço Urbano.

Plano Director Municipal (Planta n 016)



Proposta do Plano de Pormenor:

1

t+t O limite do Plano de Pormenor não
co iii c ide
Urbano

4

com a linha do Espaço

1
1
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Proposta da Junta de Freguesia da Salga:
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4 - A Junta de Freguesia da Salga solicita também que a área de construção da capela fbnerária seja
reduzida, pois aquela que é apresentada revela-se demasiado grande para as necessidades da
freguesia.

Aguardamos deferimento
Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Jun d reguesia da Salga
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE
PRAÇA DA REPÚBLICA 9630-141 NORDESTE

CO\TRIB INTE N.° 512 042 659

Exmo(s) Senhor(es)
Arq.° Cardoso Dias
Rua Sde São Julião, n° 140-3° Esq
São Nicolau
1100-527 LISBOA

Sua referência Sua corntinieaçao Nossa referência Data

Processo: MDF/655/2009 12-03-2009

MSaida : 783/2009

ASSUNTO PLA\O DE PORMENOR DA SALGA

Na sequência do processo de discussão pública do Plano de Pormenor da Salga, vimos por

este meio enviar ã Equipa do Plano os pedidos de esclarecimentos e reclamações apresentados pelos

municipes, assim como a posição da Câmara Municipal de Nordeste a respeito de cada um deles e a

respeito dos pareceres das entidades que se pronunciaram sobre este Plano

Apresenta-se também a posição da Câmara Municipal de Nordeste sobre o Plano, indicando

as rectificações consideradas necessárias, assim como uma proposta de correcção ortográfica do

Regifiamento do Plano.

Por fim, enviamos um conjunto de dúvidas técnicas relativas a este Plano, sobre as quais

solicitamos esclarecimentos

n os melhores cumprimentos

O Vice- residente

Ro4 aI de Frias

\tDF Processo 655)2009 0t1 569 2(X~9

Tel: 296480060
Fax: 296488519



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

AVISO

PLANO DE PORMENOR DE UMA ÁREA NA VILA DE NORDESTE

Nos termos do número 3 e seguintes do artigo 77.° do Decreto-Lei n° 380/99 de 22 de

Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n° 316/2007 de 19 de Setembro,
adaptado à Região Autónoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional n°

14/2000/A, de 23 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional no

24/2003/A e na sequência da deliberação da Câmara Municipal em Reunião Ordinária

de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter à discussão pública a proposta

do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste, toma-se público o seguinte:

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor de uma Área na
Vila de Nordeste, inicia-se no 6° dia útil após a data de publicação do presente aviso

no Diário da República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes.

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres
terá lugar no 5° dia útil ao do inicio do período de discussão pública.

A proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste e o parecer final, e

seus anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis para

consulta, na sede do Município, Serviço de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às

12:30h e das 13:30h às 16:30h.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, sugestões e pedidos

de esclarecimento, por escuto, devidamente fundamentados e endereçados ao

Presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141

Nordeste, dentrd do prazo referido.

Paços do Município de Nordeste, 7 de Janeiro de 2009

O Municipal

José Carlos


