CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL N..° 112/2014
HÉLDER ANTÓNIO GUERRA DE SOUSA SILVA, Presidente da Câmara

Municipal de Mafra.
FAZ PÚBLICO QUE a Câmara Municipal de Mafra, em reunião de 4 de Abril de

2014, deliberou, por maioria, atentas as disposições conjugadas da alínea m) do
n.° 2 do artigo 23.° e das alíneas k) e ff) do n.° 1 do artigo 33.°, todas do Anexo 1
à Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, concordar com a criação do Conselho
Municipal de Turismo de Mafra e com o Projecto de Regulamento do Conselho
Municipal do Turismo de Mafra, determinando que seja promovida a apreciação
pública do citado Projecto, nos termos do artigo 118.° do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de Novembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de Janeiro e pela Lei n.°
30/2008, de 10 de Julho.
FAZ PÚBLICO AINDA QUE os interessados podem, no prazo de 30 dias úteis a

partir de 8 de Maio de 2014, data da publicação no Diário da República, 2.~ Série,
n.° 88, folhas 12068 a folhas 12070, consultar o referido Projecto na Área de
Atendimento Geral, sita no piso O do Edifício dos Paços do Município, em Mafra,
durante o horário normal de atendimento (de segunda a sexta-feira, das 09:00 às
17:00 horas), e apresentar eventuais sugestões sobre o mesmo, que deverão ser
formuladas por escrito até ao final do mencionado prazo, em requerimento dirigido
ao Presidente da Câmara Municipal, conforme o disposto no artigo 118.° do Código
do Procedimento Administrativo.
Para constar, passo o presente Edital, que contém uma folha, e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
Paços do Município de Mafra, 8 de Maio de 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MU ICIPAL,

cAMAIu’~ MUNICIPAL DE MAFRA

