EDITAL N. 25/2021

Carlos Manuel da Fonseca Ascensão, Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, torna
público que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião, realizada em 22 de
setembro de 2021, proceder à abertura do período de discussão pública relativo à Proposta do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da Operação de Reabilitação Urbana (ORU)
sistemática da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Linhares da Beira, em cumprimento do n.º 4
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, conferida pela
Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, conjugado com o artigo 89.º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de
maio.
O período de discussão pública tem a duração de trinta dias, com início no quinto dia seguinte à
publicação do aviso no Diário da República, nos termos do n.º2 do referido artigo, sendo que o
aviso foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, nº 225, parte H, de 19 de novembro de 2021 –
Aviso nº 21843/2021.
O processo administrativo encontra-se disponível para consulta, no sítio eletrónico do Município
(http: www.cm-celoricodabeira.pt) e na Divisão de Urbanismo e Gestão de Espaços Públicos –
Secção de Obras Municipais, sita no edifício dos Paços do Concelho, das 09 horas às 13 horas e das
14 horas às 17 horas, podendo os interessados apresentar as suas reclamações, observações ou
sugestões por escrito, através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal,
identificando devidamente o seu subscritor, da seguinte forma:
a) Presencialmente, Edifício dos Paços do Município, sito na Rua Sacadura Cabral, nº 39,
Celorico da Beira,
b) Por correio para: Município de Celorico da Beira, Rua Sacadura Cabral, nº 39, 6360 – 350 –
Celorico da Beira;
c) Por e-mail para: geral@cm-celoricodabeira.pt.
Celorico da Beira, 22 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
[Assinatura Qualificada]
Carlos Manuel da
Fonseca Ascensão
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