[CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA]

AVISO
ENGENHEIRO ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA
MAIA:
TORNA PÚBLICO, em cumprimento e para efeitos do n.º 4 do artigo 120.º e nos n.ºs 3 e seguintes do artigo 77.º
do RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro), e em
cumprimento da deliberação de Câmara Municipal de 17 de Fevereiro de 2011, a abertura do período de
Discussão Pública da proposta de Delimitação da Unidade de Execução correspondente à Unidade Operativa de
Planeamento e Gestão 2.7. Lugar do Alto do Facho, Freguesia de Santa Maria de Avioso, delimitada no Plano
Director Municipal da Maia, publicado pelo Aviso n.º 2383/2009, de 26 de Janeiro.
A Discussão Pública inicia-se no próximo dia 23 de Março de 2011, correspondente ao 5.º dia útil após a
publicação do respectivo aviso no Diário da República e prolonga-se por um período correspondente a 22 dias
úteis a contar da data referida, até ao próximo dia 21 de Abril de 2011.
Para o efeito, a proposta de delimitação da Unidade de Execução, consubstanciada no relatório com a
fundamentação da proposta de delimitação da unidade, e bem ainda da solução urbanística de referência e da
planta de delimitação e cadastro, encontra-se disponível para consulta na Divisão de Planeamento Territorial,
Urbanístico e Projectos, sita no 15.º piso da Torre do Lidador da Câmara Municipal da Maia e na Junta de
Freguesia de Santa Maria de Avioso, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, bem como na página da
internet da Câmara Municipal, em www.cm-maia.pt.
As reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento serão apresentados mediante
requerimento, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, onde deverá constar a identificação do subscritor, a
identificação do local, acompanhada, sempre que possível, de planta de localização, e o objecto da exposição,
devidamente fundamentado, requerimento esse a ser entregue no Gabinete Municipal de Atendimento ou remetido
por correio registado ou ainda através da submissão electrónica no sítio da Internet.
Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.

PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 16 DE MARÇO DE 2011
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,
(ENGENHEIRO ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)

UNIDADE DE EXECUÇÃO DO LUGAR DO ALTO DO FACHO
DISCUSSÃO PÚBLICA
23 DE MARÇO DE 2011 I 21 de ABRIL de 2011
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