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EDITAL 

N° 29712012 

Discussão Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal de Montalegre 

Fernando José Gomes Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Montalegre, torna 
público, para os efeitos consignados nos números 3 e 4 do artigo 77.° do Decreto-Lei n.° 
380/99, de 22 de setembro (regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial), na redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.° 46/2009, de 20 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.° 181/2009, de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei n.° 2/2011, de 6 de janeiro, e para 
os efeitos do disposto no artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 4 de maio, que a Câmara Municipal de 
Montalegre, em reunião realizada em 6 de agosto de 2012, deliberou, por unanimidade, 
proceder à abertura do período de discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal de 
Montalegre. De igual modo se leva ao conhecimento do público em geral e dos munícipes 
particularmente interessados, que o referido plano, acompanhado dos necessários pareceres 
das entidades externas, bem como o relatório ambiental e respetivo resumo não técnico, 
estarão disponíveis para consulta na Biblioteca Municipal de Montalegre, na rua General 
Humberto Delgado, na vila de Montalegre, no horário normal de expediente, das 9:00 horas às 
12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira e na página eletrónica 
do Município de Montalegre, http://www.cm-montalegre.bt.  O Aviso correspondente foi 
publicado no Diário da República n° 204, II Série, de 22 de outubro de 2012 (Aviso n° 
14.072/2012). O período de discussão pública, nos termos da legislação supramencionada, 
decorre até ao dia 11 de dezembro de 2012, inclusive. Todas as reclamações, observações ou 
sugestões deverão ser apresentadas por escrito, dirigidas ao presidente da Câmara Municipal 
de Montalegre, com a identificação do assunto, devendo, igualmente, ser acompanhadas da 
identificação do munícipe, com a residência completa, o número de contribuinte e, 
facultativamente, o contacto telefónico e endereço de correio electrónico, através de formulário 
próprio disponível nos locais acima indicados. 
Será realizada uma apresentação pública da revisão do plano, com início às 21:00 horas do dia 
22 de novembro de 2012, no Salão Nobre dos Paços do Município de Montalegre. 

Para constar, e para os devidos efeitos legais, publica-se o presente edital e outros com igual 
teor, que vão ser afixados no átrio dos Paços do Município e demais lugares de estilo. 

E eu, Lv\,ç 	Uliti 	, diretor do departamento de administração e finanças 
do Município de Pntalegre, o subscrevi. 

Montalegre e Paços do Município, 12 de novembro de 2012 

(Dr. Fernanli José Gomes Rodr ues) 
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