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Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, nos termos do n.º 1 do
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, faz público que, tendo-se realizado no dia 18 de
janeiro de 2019, a reunião extraordinária desta Câmara Municipal, foram tomadas as seguintes
deliberações:
ASSUNTOS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA:
1. UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS E URBANISMO
1.1 REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
O elenco camarário tomou conhecimento e, deliberou, por unanimidade: ---------------------------1. A não caducidade do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de Alvaiázere considerando os
fundamentos descritos, conferindo a esta deliberação efeitos retroativos (isto é, efeitos à data de 14 abril de
2016) - de onde resulta que todos os trâmites que entretanto decorreram, se consideram integrados no
procedimento de planeamento em curso; -----------------------------------------------------------------2. Fixar o prazo de 18 (dezoito) meses para a conclusão, a contar da publicação da presente deliberação,
atendendo ao facto do plano se encontrar na fase de definição dos aglomerados urbanos e na
reclassificação e qualificação do solo considerando a cartografia de perigosidade de incêndio rural do
PMDFCI que está sujeito a revisão; ------------------------------------------------------------------------3. Publicar a presente deliberação em Diário da República, na imprensa regional e expansão nacional e
afixar nos locais de estilo habituais.-------------------------------------------------------------------------

2. GABINETE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
2.1 PROGRAMA CLDS 4G - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO DESENVOLVIMENTO DE UM
PROJETO NO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
O elenco camarário tomou conhecimento e, deliberou, por unanimidade: ---------------------------1. A manifestação de interesse em aceitar o desenvolvimento de um programa CLDS 4G no concelho de
Alvaiázere; -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nos termos do n.º 1 do artigo 10-º da Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto, designar como entidade
coordenadora local da parceria para o CLDS 4G a Associação da Casa do Povo de Alvaiázere, com o NIF 500
919 925, designando como coordenador do programa a técnica Carla Susana dos Santos Silva. -

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume.

Alvaiázere, 06/02/2019
A Presidente da Câmara Municipal,
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