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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALVITO

Aviso n.º 15611/2020

Sumário: Discussão pública de operação de loteamento de atividades económicas de Vila Nova 
da Baronia.

António João Feio Valério, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, no uso de competências 
delegadas pela Câmara Municipal na reunião de Câmara de 2017/10/18, faz saber que, nos termos 
do art.º n.º 5 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que aprovou o Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE) conjugado com o disposto nos artigos 6.º e 89.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
territorial (RJIGT) para que remete, se encontra aberto o período de discussão pública da Operação 
de Loteamento da Zona de Atividades Económicas, sita no prédio artigo 107.º  — secção G, na 
freguesia de Vila Nova da Baronia.

Mais torna público que a discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis, com início 
no 8.º dia útil contado a partir da publicação deste aviso no Diário da República.

Até ao termo do referido período, os interessados poderão apresentar por escrito as suas re-
clamações, observações ou sugestões, relativamente à pretendida operação urbanística, dirigidas 
ao Presidente da Câmara Municipal, com a identificação completa e contato do seu autor, a enviar 
à Câmara Municipal de Alvito, Largo do Relógio, 1 — 7920 -022 Alvito ou, por via eletrónica, para 
geral@cm -alvito.pt. Os documentos que constituem a proposta poderão ser consultados no sítio 
da internet do Município de Alvito em https:// www.cm -alvito.pt. Para constar se emitiu o presente 
Aviso, a divulgar através da comunicação social e no sítio na Internet do Município de Alvito.

14 de Setembro de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal, António João Feio Valério.
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