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EDITAL N.º 30 

Estudo Municipal para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de 

Biorresíduos para o Município de Figueira de Castelo Rodrigo 

 

Consulta Pública da Versão Preliminar do Estudo 

 

Em cumprimento do disposto pelo Despacho n.º 7262/2020, de 17 de julho de 2020 do Fundo 

Ambiental, que lançou o Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o 

Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos, é submetida a consulta pública, a 

versão preliminar do estudo elaborado para o Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a qual 

decorre pelo período de 20 dias, iniciando-se a 18 de junho de 2021. 

A versão preliminar do estudo pode ser consultada em https://cm-fcr.pt/ ou presencialmente na 

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, no edifício dos Paços do Concelho, 

diariamente, de 2.ª a 6.ª feira, das 9:00h às 12:30h e das 14:00h, às 17:30h, com marcação prévia 

através do número de telefone 271 319 000. 

Os interessados deverão endereçar as suas sugestões por escrito ao Senhor presidente da Câmara 

Municipal, dentro do prazo supramencionado. 

Caso pretenda fazer consulta presencial, deve cumprir as regras emanadas pela DGS, no âmbito 

da pandemia por COVID 19. 

No âmbito da consulta pública, será realizada uma sessão de apresentação pública da Versão 

Preliminar do Estudo, no dia 22 de junho de 2021 no Edifício da Casa da Cultura, pelas 19 horas. 

Para constar publica-se o presente Edital, que vai ser divulgado no sítio institucional do Município 

de Figueira de Castelo Rodrigo, em https://cm-fcr.pt/, nos termos do disposto no artigo 159.º do 

Código do Procedimento Administrativo. 

Figueira de Castelo Rodrigo, 17 de junho de 2021. 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

(Paulo José Gomes Langrouva) 

(CG) 
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