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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso (extrato) n.º 6854/2021

Sumário: Abertura do período de divulgação pública da proposta de alteração simplificada do 
Plano Diretor Municipal de Mondim de Basto.

Abertura do período de divulgação pública da 1.ª alteração simplificada do Plano Diretor Municipal 
de Mondim de Basto

Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, 
torna público que, em cumprimento do n.º 4 do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, a Câmara Municipal de Mondim de Basto, na sua sessão ordinária de 25 de março de 2021, 
deliberou e aprovou por unanimidade ratificar o meu despacho proferido em 18 de março de 2021, 
que determinou o início do procedimento da 1.ª alteração simplificada do Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Mondim de Basto, publicado através do Aviso n.º 11884/2015, 2.ª série, n.º 203 de 16 
de outubro de 2015 do Diário da República, e a abertura de um período de divulgação pública da 
respetiva proposta pelo prazo de 10 dias úteis.

Torna-se ainda público que, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, o período de divulgação pública, terá início no 5.º (quinto) 
dia, após a publicação do presente Aviso no Diário da República, 2.ª série. Durante o mencionado 
período de divulgação pública, os interessados poderão consultar a Proposta de Plano e demais 
documentação no site do Município (https://municipio.mondimdebasto.pt/) e na Divisão de Planea-
mento e Ordenamento do Território, sita na Praça do Município, n.º 1, por marcação prévia através 
do n.º 255 389 300, entre as 9h e as 17h, de segunda a sexta-feira e, formular reclamações, su-
gestões, ou, observações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 
procedimento de alteração do plano, através do formulário de participação disponível no site do 
Município, ou, em suporte papel disponível na Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território 
(com marcação prévia). O formulário pode também ser remetido por correio, dirigido à Presidente 
da Câmara Municipal de Mondim de Basto, sita na Praça do Município, n.º 1, 4860-236 Mondim de 
Basto, por correio eletrónico para o endereço “sig@cm-mondimdebasto.pt” ou, ainda, entregue no 
Balcão Único do Município (ao cuidado da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território).

26 de março de 2021. — A Presidente da Câmara Municipal, Teresa de Jesus Tuna Rabiço 
da Costa.

Deliberação

Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, 
torna público que, na sequência da publicação da Portaria n.º 16/2021, de 19 de janeiro, que veio 
proceder à desclassificação das Albufeiras de Fridão e de Alvito, que implicou a redefinição do uso 
do solo e, consequentemente a alteração da “Planta de Ordenamento” do Plano Diretor Municipal de 
Mondim de Basto, e em cumprimento do n.º 4 do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, a Câmara Municipal de Mondim de Basto, na sua sessão ordinária de 25 de março de 2021, 
deliberou e aprovou por unanimidade ratificar o meu despacho proferido em 18 de março de 2021, 
que determinou o início do procedimento da 1.ª alteração simplificada do Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Mondim de Basto publicado através do Aviso n.º 11884/2015, 2.ª série, n.º 203 de 16 
de outubro de 2015 do Diário da República e a abertura de um período de divulgação pública da 
respetiva proposta pelo prazo de 10 dias úteis, ao abrigo do disposto no n.º 3 e n.º 4 do artigo 123.º 
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

26 de março de 2021. — A Presidente da Câmara Municipal, Teresa de Jesus Tuna Rabiço 
da Costa.
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