MUNICÍPIO DE ALJUSTREL
AVISO
Elaboração do plano de pormenor do centro agroalimentar e tecnológico do Roxo

Nelson Domingos Brito, presidente da câmara municipal de Aljustrel:
Torna público que, de acordo com o estabelecido no decreto lei n.º80/2015, de 14 de
maio, a câmara municipal, na sua reunião de câmara 01 de agosto de 2018, deliberou:
Reabrir o procedimento de elaboração do plano de pormenor do centro tecnológico e
agroindustrial do Roxo, iniciado por deliberação tomada em reunião de câmara de 29
de abril de 2015, aprovando os respetivos termos de referência, nos quais é definida a
oportunidade de elaboração do plano, segundo o nº3 do artigo 76º, do RJIGT e os
objetivos do plano de pormenor, aliena a) do nº3, artigo 6º, do RJIGT.
Determinar como prazo para elaboração do referido plano, de acordo com o disposto
no n.º 1 do artigo 76º do RJIGT, um limite de 24 meses para a conclusão do
procedimento.
Isentar a realização da avaliação de impacto ambiental e da avaliação ambiental
estratégica, anteriormente aprovada em reunião ordinária da câmara municipal de
Aljustrel, realizada no dia 24 de novembro de 2017, de acordo com o n.º 2 do artigo
78.º do RJIGT.
Aprovar a utilização da minuta do contrato a celebrar entre a Câmara Municipal de
Aljustrel e a Associação de Beneficiários do Roxo que tem por objeto a elaboração do
Plano, de acordo com o nº 2 do artigo 81º do RJIGT, aprovada, por unanimidade em
reunião de câmara de 29 de abril de 2015.
Submeter a deliberação a um período de participação pública de 15 dias, contados a
partir da respetiva publicação no Diário da República, conforme disposto no nº 2 do
artigo 88º e nº 1 do artigo 76º do RJIGT, publicitando conjuntamente o contrato para
planeamento celebrado para a elaboração do plano de pormenor em apreço, nos
termos do nº 4 do artigo 81º do RJIGT.
Comunicar a todos os interessados que os termos referência do plano, respetivos
anexos (plantas) e o contrato de planeamento, podem ser consultados no site da
Câmara Municipal de Aljustrel (http://www.mun-aljustrel.pt/) ou diretamente nos
serviços da divisão técnica da Câmara Municipal de Aljustrel, Avenida 1º de Maio,
7600-010 Aljustrel;
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume.
10 de agosto de 2018 - O Presidente da Câmara, Nelson Domingos Brito

