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Planos Em Discussão Pública/ Participação Preventiva
A participação pública deve ser, cada vez mais, entendida como um pressuposto para a aceitação e manutenção dos planos, podendo também afirmar-se como uma
ferramenta contra uma (cada vez maior) indiferença pelas questões de política local. O envolvimento da população é fulcral na promoção do interesse coletivo em
detrimento da salvaguarda de interesses/ valores individuais.
O conhecimento das propostas e a participação nas ações de desenvolvimento do território constituem o melhor meio para se evitar o conflito e a reação à mudança. A
importância da participação pública é tanto maior quanto mais elevado for o grau de conhecimento que os habitantes abrangidos pelo plano têm dos constrangimentos e das
potencialidades (dinâmica) do seu território.
A participação pública manifesta-se também primordial no processo de planeamento/ordenamento do território e na definição de estratégias de promoção da qualidade
ambiental, pelo que, a perceção das questões relacionadas com a integração dos recursos naturais em processos de ordenamento, planeamento e gestão, deverá estar
sempre patente na comunidade.
No processo de elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território, o Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) prevê, no seu artigo 77º,
um período de formulação de sugestões/apresentação de informações sobre questões que possam ter-se em conta na elaboração do plano e, ainda, um período de
discussão pública.
Alteração Regulamentar ao Plano de Pormenor do Eco-Parque Empresarial de Estarreja (PPEEE)
Abertura do período de Discussão Pública
Em reunião ordinária de 25 de setembro de 2014, a Câmara Municipal de Estarreja deliberou proceder à abertura de um período de discussão pública da Alteração
Regulamentar ao PPEEE, cujo prazo de duração será de 22 dias, com início 5 dias após a publicação do respetivo aviso no Diário da República.
Os elementos do processo, referente à presente proposta de “Alteração Regulamentar do PPEEE”, encontram-se disponíveis para consulta no edifício da Divisão de Obras
Particulares – Setor de Planeamento Urbanístico, no horário normal de funcionamento ou na área de atividade de “Planeamento e Ordenamento do Território” da página
institucional da Câmara Municipal de Estarreja na internet.
Durante o referido período de participação pública, todos os cidadãos interessados devem apresentar as suas reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimento, por escrito, em documento devidamente identificado, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal para a morada postal: Praça Francisco Barbosa, Apartado
132, 3864-909 ESTARREJA; por correio eletrónico:
dpu@cm-estarreja.pt (mailto: dpu@cm-estarreja.pt) ou
geral@cm-estarreja.pt (mailto: geral@cm-estarreja.pt)
via Fax: 234840607, ou ainda, entregar na Secção de Atendimento ao Munícipe.
Elementos do processo:
Aviso (pdf/pdm/participacao_publica/1 Aviso Abertura DP_PPEEE.pdf)
Deliberação n.º 204-14 PPEEE_ Reunião ordinária 25 de setembro (pdf/pdm/participacao_publica/2 Deliberacao 204_14 DP_PPEEE_Reuniao ordinaria 25_09.pdf)
Parecer CCDRC_853-14_Confª de Serviços (pdf/pdm/participacao_publica/3 Parecer CCDRC_853_14_Conf_Servicos.pdf)
Parecer CCDRC_1062_14_Adenda Concertação (pdf/pdm/participacao_publica/4 Parecer CCDRC_1062_14_Adenda Concertacao.pdf)
Proposta
de
Alteração
Regulamentar
PPEEE
Relatório
Fundamentação
(pdf/pdm/participacao_publica/5
PROPOSTA_ALTERAcaO_REGUL_PPEEE_Relatorio_Fundamentacao.pdf)
Adenda
Alteração
Regulamentar
PPEEERelatório
Fundamentação
(pdf/pdm/participacao_publica/7
ADENDA_PROPOSTA_ALTERACAO_REGULAM_Julho_14_PPEEE.pdf)
Anexos ao Relatório de Fundamentação Alteração Regulamentar PPEEE
Anexo I_Aviso 17054_2010_PPEEE (pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/Anexo I_Aviso 17054_2010_PPEEE.pdf)
Anexo II Deliberação Alteração 76_2014 Acta_Nº 6_Reunião 27/03/2014 (pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/Anexo
II_Deliberacao Alteracao 76_2014 Acta_N_ 6_Reuniao ordinaria_ 27_03_2014.pdf)
Anexo
II_Deliberação_Camara_76_2014_Acta
nº6
(pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/Anexo
II_Deliberacao_Camara_76_2014_Acta n_6.pdf)
Anexo III_Despacho 26_2014_Presidente_alteração regulamentar PPEEE (pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/Anexo
III_Despacho 26_2014_Presidente_alteracao regulamentar PPEEE.pdf)
Anexo
IV_PUBLICITAÇÃO
NA
COMUNICAÇÃO
SOCIAL_JF_Lugares
Costume
(pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/Anexo
IV_PUBLICITACAO
NA
COMUNICACAO
SOCIAL_JF_Lugares
Costume.pdf)
Anexo V_Aviso 5314_2014_DRE_Participação Preventiva (pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/Anexo V_Aviso
5314_2014_DRE_Participacao Preventiva.pdf)
Anexos II_Delib_76_2014_Ata n.º 6 reunião de 27_03_14_TR (pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/Anexos
II_Delib_76_2014_Ata n_6 reuniao de 27_03_14_TR.pdf)
Anexos VI_Plantas Localização_Implantação Área sujeita a alteração (pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/Anexos
VI_Plantas Localizacao_Implantacao area sujeita a alteracao.pdf)
PROPOSTA_REDAÇÃO_ALTERAÇÃO_REGULMar_PPEEE
(pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/PROPOSTA_REDACAO_ALTERACAO_REGULMar_PPEEE.pdf)
Publicação_Deliber_Isenção_AAE (pdf/pdm/participacao_publica/Anexos_Relatorio_Fundamentacao_Alteracao_PPEEE/Publicacao_Deliber_Isencao_AAE.pdf)
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