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Aviso (extrato) n.º 14611/2021

Sumário: Abertura do período de discussão pública da proposta de revisão do Plano Diretor 
Municipal de Mêda.

Abertura do Período de Discussão Pública da Proposta de Revisão
do Plano Diretor Municipal de Mêda

Anselmo Antunes de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Mêda, torna público que a 
Câmara Municipal na sua reunião ordinária realizada a 09/07/2021 deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Proposta da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Mêda, e proceder à abertura do 
período de discussão pública da Proposta da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Mêda, por 
um período de 30 dias, iniciando-se no 5.º dia após a publicação do respetivo aviso em Diário de 
República, conforme determinado no n.º 2 do artigo 89.º do RJIGT — Regime Jurídico dos Instru-
mentos de Gestão Territorial.

Dos elementos a disponibilizar para consulta, farão parte para além dos elementos técnicos 
da proposta, o relatório da avaliação ambiental estratégica, o parecer final, a ata da comissão de 
acompanhamento, os demais pareceres emitidos e os resultados da concertação.

A Proposta da 1.ª Revisão do Plano estará disponível para consulta no Gabinete de Apoio ao 
Investidor e Planeamento, sito no edifício Conde Ferreira na Avenida Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral em Meda, bem como no sítio eletrónico do Município em www.cm-meda.pt.

Os interessados poderão apresentar os seus contributos (reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento) por escrito, dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal da 
Mêda e entregues presencialmente no Edifício dos Paços do Concelho, ou por via postal para o 
seguinte endereço Município de Meda — Largo do Município 6430-197 Mêda, ou através de correio 
eletrónico para geral@cm-meda.pt.

15 de julho de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal de Mêda, Anselmo Antunes de 
Sousa.

Deliberação da Câmara Municipal

A Câmara Municipal em reunião ordinária realizada em 09 de julho de 2021, deliberou por 
unanimidade, autorizar a abertura do período de discussão pública, por um período não inferior a 
30 dias sequenciais com início 5 dias após a publicação do presente aviso no Diário da República 
bem como o local e horário de consulta da proposta de plano em suporte físico. No decurso do 
período de discussão pública, os interessados poderão consultar a proposta de revisão, bem como 
os demais elementos que a acompanham, podendo apresentar reclamações, observações ou su-
gestões, apresentadas por escrito, em documento devidamente identificado, dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal, entregue presencialmente, por correio ou por via eletrónica, através do sítio 
da Internet indicado.

Mêda, 09 de julho de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, Anselmo Antunes de Sousa, Dr.
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