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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso n.º 18217/2021

Sumário: Prorrogação do prazo da 4.ª alteração da 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Vila 
Nova de Poiares.

Prorrogação do prazo

João Miguel Sousa Henriques, na qualidade de Presidente do Município de Vila Nova de Poia-
res, torna público, que a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares deliberou por unanimidade, 
em sessão ordinária realizada no dia 6 de agosto de 2021, prorrogar o prazo de elaboração do 
procedimento de alteração da 1.ª revisão do PDM de Vila Nova de Poiares, publicado em Diário 
da República, Aviso n.º 3882/2021, de 2 de março, até 27 de dezembro de 2021, nos termos do 
artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial — RJIGT — aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

20 de agosto de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Miguel Sousa Henriques.

Certidão

João Miguel Sousa Henriques, na qualidade de Presidente do Município de Vila Nova de Poia-
res, certifica que à reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em seis de agosto de dois mil 
e vinte e um, foi presente o seguinte:

“16 - PDM de Vila Nova de Poiares — Alteração do Aviso n.º 3882/2021, de 2 de março

Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc n.º 8236/2021.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo à urgência da publicação da declaração 

de alteração por adaptação, proceder à correção do título do procedimento de 3.ª alteração da 
1.ª revisão do PDM de Vila Nova de Poiares, para 4.ª alteração da 1.ª revisão do PDM de Vila 
Nova de Poiares.

Mais deliberou prorrogar o prazo de elaboração do procedimento até 27 de dezembro de 
2021.

Deliberou ainda remeter o assunto à Assembleia Municipal, para conhecimento.”

Por ser verdade, passo a presente certidão que assino.

Vila Nova de Poiares, 11 de agosto de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Sousa Henriques.
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