Diário da República, 2.ª série — N.º 212 — 29 de outubro de 2015
Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º e do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 282/76 de 20 de abril, conjugado com o n.º 3 do artigo 49.º
da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, estas nomeações são transitórias e
converter-se-ão automaticamente em definitivas após 12 meses, se os
referidos militarizados revelarem aptidão para o desempenho das suas
funções e tiverem obtido aproveitamento no Curso Geral de Formação
Técnico-Profissional — Manobra.
Produzindo efeitos remuneratórios no dia da tomada de posse, ficando
na primeira posição da estrutura remuneratória da categoria de ajudante
de manobra, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 296/2009, de 14 de outubro e do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 282/76,
de 20 de abril.
Posicionados na lista de antiguidade na categoria de ajudante de
manobra do quadro do pessoal militarizado da Marinha, à esquerda do
34001109 ajudante de manobra João Grosso Fraga e colocados pela
ordem indicada.
28 de outubro de 2015. — O Diretor de Pessoal, Jorge Manuel Novo
Palma, contra-almirante.
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
Aviso n.º 12671-A/2015
Participação Pública da proposta de Programa
para a Orla Costeira (POC) Ovar-Marinha Grande
Por despacho do Vice-Presidente da Agência Portuguesa do
Ambiente, I. P. (APA), Dr. António Sequeira Ribeiro, de 27 de ou-
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tubro de 2015, no uso das competências delegadas pelo Despacho
n.º 5526/2015, Diário da República, 2.ª série, N.º 101, de 26 de maio
de 2015 torna-se público que, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, vai
proceder-se à abertura do período de participação pública da proposta
de revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar-Marinha Grande, cuja elaboração foi determinada pelo Despacho
n.º 22400/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 196,
de 9 de outubro, alterado pelo Despacho n.º 7170/2010, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 23 de abril, e desenvolvido
sob a forma de Programa Especial para a Orla Costeira (POC) Ovar-Marinha.
O processo referente à proposta de POC Ovar-Marinha Grande
pode ser consultado, durante o horário normal de expediente no
edifício dos Serviços Centrais da APA — Alfragide/Amadora —,
na APA-ARH Centro — Coimbra —, nas Capitanias dos Portos do
Douro e Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, bem como nas
Câmaras Municipais de Espinho, Ovar, Murtosa, Aveiro, Ílhavo,
Vagos, Mira, Cantanhede, Figueira da Foz, Pombal, Leiria, Marinha
Grande.
Os documentos estão ainda disponíveis na Internet no Portal PARTICIPA (participa.pt) e na página da Internet da APA, I. P. (apambiente.pt).
No âmbito do processo de Participação Pública serão ponderadas
todas as observações e sugestões relativas à proposta de Programa
para a Orla Costeira (POC) Ovar-Marinha Grande, as quais devem
ser dirigidas diretamente à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. e
apresentadas por escrito através de correio ou do portal participa em
participa.pt ou para o endereço eletrónico poc.omg@apambiente.pt até
à data de termo da consulta.
O período de discussão pública tem início 5 dias após a data de publicação deste anúncio e terá a duração de 20 dias úteis.
27 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
APA, I. P., Nuno Lacasta.
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