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 ---------- PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO AGROALIMENTAR E 

TECNOLÓGICO DO ROXO -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente informação interna do seguinte teor: ----------------------------------------  

 ---------- “Concluiu-se o período de discussão pública, que decorreu entre o dia 05 de 

abril e o dia 07 de maio de 2019, em cumprimento com o n.º2 do art.º89º do RJIGT. 

Período durante o qual os interessados puderam apresentar reclamações, observações 

ou sugestões, assim como os pedidos de esclarecimento tidos como necessários. 

Findo o período de discussão pública do plano em epígrafe, e em face da ausência de 

reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento por parte dos 

interessados, será de assumir que o conteúdo da proposta do PPCTAR submetida a 

discussão pública não carece de qualquer alteração, podendo assim constituir-se como 

Versão Final da Proposta do Plano de Pormenor para o Centro Tecnológico a 

Agroalimentar do Roxo para efeitos de aprovação do plano. Assim, e de acordo com o 

n.º6 do art.º 89º do RJIGT, a Câmara Municipal divulga os resultados através da 

realização de um relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública e 

elabora a versão final do Plano de Pormenor, que junto se anexa, para que seja 

submetida à Câmara Municipal e posteriormente seja proposta à aprovação da 

Assembleia Municipal, conforme o n.º1 do art.º 90º do RJIGT.” ---------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar os resultados da discussão 

pública da Proposta de Plano de Pormenor do Centro Tecnológico e Agroalimentar do 

Roxo, proceder à sua divulgação e submeter à Assembleia Municipal para que esta 

possa apreciar e votar. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ESTÁ CONFORME O ORIGINAL -------------------------------------------------------------  



 

 ---------- CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 10 de maio de 2019. -----------------------  

 

A Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

 

 

 

- Paula Banza -  


