CÂMARA MUNICIPAL
DE
FERREIRA DO ALENTEJO

E D ITAL
- Loteamento Urbano Singa Bairro 02 Inquérito público
Dr. Luís António Pita Ameixa, Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo,
para constar se faz público em cumprimento da competente deliberação da Câmara
Municipal do dia 2 de fevereiro de 2021, e nos termos do n.º5 do artigo 7º do decreto-lei n.º
555/99 de 16 de dezembro, na sua versão atual, que é aberto inquérito público relativo
a uma operação de loteamento e obras de urbanização, promovido por esta autarquia,
a levar a efeito na união das freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros, numa parcela
de terreno sito no Loteamento Municipal Singa Bairro 02, Zona de Expansão Zona 01,
U.O.P. 06 em Ferreira do Alentejo, com a área de 3.500m2 e onde serão constituídos
8 lotes para fins habitacionais.
O inquérito decorrerá durante quinze dias, período durante o qual, qualquer cidadão poderá
consultar o processo e apresentar, observações, sugestões ou reclamações.
Para o efeito os interessados poderão, por escrito, formular sugestões e apresentar
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do
respetivo procedimento por correio dirigido ao Presidente da Câmara, Praça Comendador
Infante Passanha, 5, 7900-571 Ferreira do Alentejo ou através do endereço eletrónico
geral@cm-ferreira-alentejo.pt.
Nestes termos, os elementos que constituem este processo encontram-se disponíveis para
consulta na Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, no Edifício da Assembleia Municipal,
também situado na Praça Comendador Infante Passanha entre as 09:00 horas e as 17:00
horas.
O período de inquérito inicia-se 8(oito) dias após a publicação deste edital em jornal
de âmbito regional, e por editais afixados nos lugares de estilo.
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