Município de Alpiarça
Câmara Municipal

EDITAL N.º 47/2021
Consulta Pública da “Proposta de Criação da Reserva Natural Local do Paul da Gouxa”
João Pedro Costa Arraiolos, Vice - Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, torna público que, nos ter mos do disposto nos números 6 a 8 do artigo 14.º, aplicáveis por força do n.º 3 do artigo 15.º do Decreto
Lei n.º 142/2008 de 24 de julho, na redação atual, a Câmara Municipal em reunião realizada no dia nove de
julho do ano dois mil e vinte e um, deliberou submeter a consulta pública pelo período de 30 dias úteis,
com início imediato após o decurso de 10 dias úteis, sobre a data da publicação do respetivo Aviso na 2.ª
série do Diário da Repúblicai, a “Proposta de Criação da Reserva Natural Local do Paul da Gouxa”, encontrando-se a mesma disponível para consulta no Gabinete de Taxas e Licenças desta Câmara Municipal, durante o horário normal de expediente, nos dias úteis, entre as 09h:00 e as 17h:30, bem como no sítio ele trónico do Município, em www.cm-alpiarca.pt. O período de consulta pública tem início a 31 de agosto de
2021 e termina a 12 de outubro de 2021. Os interessados poderão dirigir, por escrito, as eventuais sugestões, reclamações ou observações ao Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, por correio para a Rua
José Relvas, 374, 2090 – 106 Alpiarça, por correio eletrónico para atendimento@ cm-alpiarca .pt ou ainda
presencialmente no atendimento da Câmara Municipal, no período supra indicado.
Alpiarça , 16 de agosto de 2021

O Vice-Presidente
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Município de Alpiarça
Câmara Municipal

CERTIDÃO

--- ________________________________________________________, funcionário da Câmara Municipal
de Alpiarça. –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Certifica, para os devidos efeitos, que procedeu hoje à afixação do Edital n.º 47/2021 nos lugares públicos do costume. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alpiarça, _______ de ____________ de 2021. ------------------------------------------------------------------------------

O Funcionário,

_______________________________________________
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