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Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, torna público
que a Câmara Municipal de Alvaiázere em reunião de 25 de julho de 2018, deliberou, submeter a
discussão pública a Operação de Reabilitação Urbana da Vila de Alvaiázere (ORU), territorialmente
coincidente com a Área de Reabilitação Urbana da Vila de Alvaiázere (ARU), do tipo sistemática e
orientada por um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), de acordo com o previsto
no n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto
- lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, a qual será promovida nos termos do
disposto no artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT),
aprovado pelo Decreto - Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia posterior à publicação do presente Aviso no
Diário da República e terá a duração de 20 dias, nos termos do disposto pelo n.º 2 do artigo 89.º
do RJIGT.
Mais se informa que os documentos do projeto da ORU da Vila de Alvaiázere estarão disponíveis
para consulta na página de Internet do Município de Alvaiázere (www.cm-alvaiazere.pt), bem
como no Atendimento ao Público do Município de Alvaiázere, durante os dias úteis das 9h às
12h30 e das 14h às 17h30.
As reclamações, observações e sugestões poderão ser entregues através de requerimento do
Município a entregar no Atendimento ao Público do Município ou por envio para geral@cmalvaiazere.pt.
No dia 8 de agosto de 2018 pelas 19h no Salão Nobre do Município de Alvaiázere, será
promovida uma sessão pública de esclarecimento ao projeto da ORU da Vila de Alvaiázere.
E, para constar, se publica o presente aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
demais lugares de estilo.
Alvaiázere, 26/07/2018
A Presidente da Câmara Municipal
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