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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DA MAIA

Aviso n.º 11260/2022

Sumário: Consulta pública referente ao Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 
(PMDFCI) da Maia.

António Domingos da Silva Tiago, Presidente da Câmara Municipal da Maia, torna público, nos 
termos e para os efeitos no disposto no n.º 2 do artigo 79.º do Decreto -Lei n.º 82/2021, de 13 de 
outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 119 -A/2021 de 22 de dezembro, e nos n.º 5 a 7 do artigo 4.º 
do “Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios”, Anexo ao Despacho 
n.º 443 -A/2018, de 9 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 1222 -B/2018, de 2 de fevereiro, emitido 
pelo Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, determinar a 
abertura do período de consulta pública, referente ao Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios (PMDFCI) da Maia, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do 
presente Aviso no Diário da República.

Durante este período, os interessados poderão consultar o PMDFCI da Maia 2022 -2021, 
no sitio eletrónico do Município em www.cm-maia.pt, bem como a versão impressa, nos serviços 
do Gabinete Municipal de Atendimento da Câmara Municipal da Maia, durante as horas normais 
de expediente das 10h às 12h00 e das 14h às 16h00, com marcação prévia através do email 
m.pereira@cm-maia.pt ou contacto geral da Câmara 229408600 — opção 8 | Ambiente.

Para formulação de comentários deverá ser preenchida a “Ficha de Participação” que acom-
panha o presente Edital, a entregar no ato da consulta presencial ou a remeter via email para 
geral@cm-maia.pt.

Para conhecimento geral se mandou publicar este aviso no Diário da República — 2.ª série 
e divulgar através de edital afixado nos locais de estilo e no sítio da internet em www.cm-maia.pt.

25 de maio de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, António Domingos da Silva 
Tiago.
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