
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO 
 

EDITAL 
 

DISCUSSÃO PÚBLICA DA REVISÃO AO PLANO DE PORMENOR DA ÁREA A NASCENTE DO 
MOSTEIRO DE S. MIGUEL DE REFOJOS 

 
 
------ Engº Joaquim Barroso de Almeida Barreto, Presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras 
de Basto, torna público, nos termos e para efeitos do disposto no nº 3 do artº 77º do Dec-Lei nº 
380/99 de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Dec-Lei nº 46/2009, de 20 de 
Fevereiro que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto na sua reunião de nove de Outubro de dois mil e 
nove, deliberou:  Um -  proceder à abertura de um período de discussão pública da Revisão do 
Plano de Pormenor da Área a Nascente do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, pelo prazo de vinte e 
dois dias úteis, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da 
Comunicação Social e da respectiva página da Internet; Dois – Proceder à rectificação da 
deliberação de vinte e sete de Março do ano de dois mil (que determinou a alteração do Plano de 
Pormenor) esclarecendo que se trata de uma Revisão ao Plano de Pormenor da Área a Nascente 
do Mosteiro S. Miguel de Refojos e não de alteração; Três – Proceder à rectificação da deliberação 
de doze de Março de dois mil e nove, que dispensou a avaliação ambiental esclarecendo que se 
trata de uma Revisão ao Plano de Pormenor da Área a Nascente do Mosteiro S. Miguel de Refojos 
e não de alteração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O período de discussão pública decorrerá durante 22 dias contados a partir do 5º dia útil após 
a publicação deste aviso no Diário da República, 2ª série.-------------------------------------------------------
------ A proposta do Plano, a acta de conferência de serviços e as actas das reuniões de 
concertação encontram-se disponíveis para consulta na Divisão de Obras Particulares e 
Licenciamentos da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.------------------------------------------------
------ As sugestões, reclamações ou observações devem ser apresentadas por escrito até ao final 
do período referido, devidamente fundamentadas e entregues no Serviço de Atendimento Único 
desta Câmara Municipal durante o horário normal de expediente, (Segunda a Sexta-feira das 9h00 
às 12h30 e das 14h00 às 17h30, remetido por correio dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 
de Cabeceiras de Basto, Praça da República, nº 467, freguesia de Refojos, 4860 – 355 Cabeceiras 
de Basto ou por correio electrónico para geral-cmcbasto@mail.telepac.pt.----------------------------------
------ Quaisquer informações ou esclarecimentos da proposta de plano poderão ser obtidas na 
Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos desta Câmara Municipal, durante o referido horário 
de expediente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor que vão ser afixados nos 
lugares públicos de estilo e publicados em dois jornais, sendo um diário de âmbito nacional e outro 
quinzenal de âmbito local.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, 12 de Outubro de 2009 

 
 

            O Presidente da Câmara, 
 

            ___________________________ 
(Joaquim Barroso de Almeida Barreto, Eng.) 

 


