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 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 7170/2016

Alteração do Plano de Urbanização da Vila
de São Brás de Alportel

Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal 
de São Brás de Alportel:

Torna público, para os efeitos previstos nos artigos 89.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que na reunião da Câmara Municipal 
de 17 de maio de 2016 foi deliberado iniciar o procedimento de aber-
tura do período de discussão pública relativo à alteração do Plano de 
Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, pelo prazo de 20 dias, 
com início no 5.º dia posterior à publicação do presente aviso no Diário 
da República. A proposta de alteração do plano, bem como o parecer 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, estarão 
disponíveis na secção de obras e na página da Internet http://www.
cm -sbras.pt, podendo os interessados apresentar as suas reclamações, 
observações e sugestões por escrito, devendo identificar -se com o nome 
completo, n.º de contribuinte, morada e n.º de telefone ou e -mail de con-
tacto, das seguintes formas, a) Presencialmente, nos serviços da Câmara 
Municipal; b) Por correio para Município de São Brás de Alportel, Rua 
Gago Coutinho n.º 1 8150 -151, São Brás de Alportel; c) Por e -mail para 
carama@cm -sbras.pt.

20 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.
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 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Aviso n.º 7171/2016

Prorrogação de mobilidade interna intercategorias

Para os devidos efeitos, torna -se público que pelo meu Despacho 
n.º 12/P/2016, de 31 de março, no uso da competência conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atento o dis-
posto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 7 -A, de 30 de março, determinei a 


