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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DA GUARDA

Aviso n.º 15364/2022

Sumário: Elaboração do Plano de Urbanização do Cabroeiro.

Torna -se público, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 4 de maio, 
que a Câmara Municipal deliberou, em reunião pública, de 22 de novembro de 2021, determinar o 
início do procedimento relativo à elaboração do Plano de Urbanização do Cabroeiro, que deverá 
estar concluído no prazo de um ano.

Para a participação pública, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do mesmo diploma, é estabele-
cido o período de 15 dias úteis, contados a partir da publicação da deliberação camarária no Diário 
da República, podendo os interessados consultar a referida deliberação e os documentos que a 
integram na página oficial da Câmara Municipal da Guarda em www.mun-guarda.pt e na Divisão 
de Planeamento e Gestão Urbanística desta Câmara Municipal.

Os interessados podem apresentar eventuais sugestões e ou pedidos de esclarecimento sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento, por escrito e 
dentro do período atrás referido, as quais deverão ser dirigidas diretamente ao Exmo. Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal da Guarda e realizadas por uma das seguintes formas: apresentadas 
presencialmente nas instalações desta Câmara Municipal, enviadas por via postal para a morada 
Praça do Município, 6301 -854 Guarda ou por via eletrónica para gab.urb@mun-guarda.pt.

Para constar, publica -se o presente aviso que vai ser afixado nos lugares de estilo, bem como 
publicado em 2.ª série do Diário da República e na imprensa.

22 de julho de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Fernando da Silva Costa.

Deliberação

Em reunião ordinária, realizada em 22 de novembro de 2021, a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade:

a) Proceder à abertura de um novo procedimento de elaboração do Plano de Urbanização 
do Cabroeiro, a realizar nos termos do artigo 76.º do RJIGT, com os objetivos programáticos já 
anteriormente indicados, aprovando igualmente os respetivos Termos de Referência, em anexo;

b) Determinar que o Plano se encontra sujeito à realização de Avaliação Ambiental Estratégica 
(AAE), nos termos e para efeitos do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação;

c) Fixar o prazo de um ano para a elaboração do Plano, incluindo neste os períodos necessá-
rios aos procedimentos legalmente estabelecidos, designadamente para a concertação, discussão 
pública, ponderação dos respetivos resultados, aprovação, publicação e registo;

d) Para efeito do disposto no n.º 2 do artigo 88.º e n.º 3 do artigo 81.º, ambos do RJIGT, estabe-
lecer ainda a realização de um período de participação preventiva, com a duração de 15 dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao da publicação do respetivo aviso no Diário da República, prazo este durante 
o qual os interessados poderão proceder à formulação de sugestões bem como à apresentação de 
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento;

e) As participações deverão ser apresentadas por escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara 
Municipal, quer por correio, para a Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município, 6301 -854 Guarda, 
ou entregues diretamente no Balcão Único da autarquia, ou ainda enviada via eletrónica para o 
seguinte endereço de email: gab.urb@mun-guarda.pt.

22 de julho de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Fernando da Silva Costa.
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