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Município de Leiria
Ca ma ra M umel pa I

Departamento

••

de Planeamento

e Gestão

Urbanística

Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
AVISO N.º 20/201S/DPGU
Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
Divulgação dos resultados da Discussão Pública

Raul Castro, na qualidade
efeitos consignados
n.Q 46/2009,
Decreto-Lei

de Presidente

da Câmara Municipal

no Regime Jurídico dos Instrumentos

de 20 de fevereiro,
n.Q2/2011,

com as alterações

de 6 de janeiro,

de Leiria, torna

de Gestão Territorial

introduzidas

nos termos

(RJIGT), republicado

pelo Decreto-Lei

que a Câmara Municipal

público,

n.Q181/2009,

de Leiria na sua reunião

e para os

pelo Decreto-Lei

de 7 de agosto e pelo

pública de 28 de abril de

2015, deliberou:
•

Aprovar o Relatório
retor Municipal

•

Proceder

à

de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do Plano Di-

(PDM) de Leiria;

divulgação

dos resultados,

Responder,

por escrito,

Leiria, invocaram

Assim, em conformidade

a todos aqueles que no âmbito

o disposto do n05 do artigo

com a referida

deliberação,

do público em geral, e dos munícipes interessados
•

O Relatório

de Ponderação

encontra-se

disponível

Câmara Municipal
Município

social e da página da internet

da Câmara Mu-

previsto no n08, do artigo 77°, do RJIGT;

nicipal de Leiria, conforme

•

através da comunicação

n° do

da participação

da Proposta da Revisão do PDM de

RJIGT.

e nos termos do artigo

ir;

do RJIGT, se leva ao conhecimento

que:

dos Resultados da Discussão Pública da Proposta

para consulta

na Divisão de Planeamento,

de Leiria, todos os dias úteis, durante

da Revisão do PDM de Leiria,

Ordenamento

e Estratégia Territorial,

da

a hora do expediente

e na página da internet

do

de Leiria em www.cm-Ieiria.pt.

Leiria, 28 de abril de 2015
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