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 MUNICÍPIO DE ARGANIL

Aviso n.º 3307/2022

Sumário: Alteração à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Arganil.

Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Arganil

Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, torna pú-
blico, nos termos do n.º 1 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, que a Câmara Municipal de Arganil 
deliberou, por unanimidade, em reunião ordinária pública de 01 de fevereiro de 2022, determinar o 
início do procedimento relativo à Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Arganil, que 
deverá estar concluído no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, bem como elaborar o procedimento 
de Avaliação Ambiental Estratégica, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 58/2011, de 4 
de maio, e dos n.os 1 e 2 do artigo 120.º do RJIGT.

A alteração ao Plano Diretor Municipal de Arganil tem por objetivo a adequação ao RJIGT, ao 
abrigo das disposições conjugadas dos artigos 76.º, 115.º, n.º 2, alínea c), 118.º, 119 e 199.º do 
RJIGT, de forma a responder ao exigido no artigo 199.º do mesmo diploma.

Para a participação pública, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do mesmo diploma, é estabele-
cido o período de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da publicação do presente Aviso no Diário 
da República, para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações por escrito 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do presente procedimento de 
Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Arganil, podendo os interessados consultar a deliberação e os 
documentos que a integram na página oficial do Município de Arganil, em www.cm-arganil.pt, e no 
Balcão Único da Câmara Municipal.

As participações deverão ser dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
apresentadas por escrito e dentro do período atrás referido, através de impresso próprio disponível 
no portal do Município e no Balcão Único da Câmara Municipal, podendo ser entregues presencial-
mente no Balcão Único, enviadas por via postal para a morada Praça Simões Dias, Apartado 10, 
3304 -954 Arganil, ou por via eletrónica para o endereço geral@cm-arganil.pt.

Para constar, publica -se o presente aviso que vai ser afixado nos lugares de estilo, bem como 
publicado em 2.ª série de Diário da República e na imprensa.

1 de fevereiro de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo Carreira Fonseca 
da Costa.

Deliberação

A Câmara Municipal de Arganil, em reunião ordinária pública, realizada no dia 1 de fevereiro 
de 2022, deliberou, por unanimidade, o seguinte:

1) Aprovar a abertura do Processo da Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Arganil para ade-
quação ao novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 76.º, 115, n.º 2, alínea c), 118.º, 119 e 199.º do RJIGT de forma a responder 
ao exigido no artigo 199.º desse mesmo RJIGT;

2) Aprovar o documento que organiza e sintetiza os “Termos de Referência” do Processo da 
Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Arganil;

3) Estabelecer um prazo mínimo de 15 dias úteis para a formulação de sugestões e para a 
apresentação de informações por escrito, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
no âmbito do respetivo processo da Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Arganil, para adequação 
ao RJIGT, nos termos do disposto nos artigos 76.º, n.1 e 88.º, n.º 2, do RJIGT;

4) Estabelecer o prazo de elaboração para este procedimento de Alteração de 24 meses;
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5) Elaborar o procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica.
6) O Procedimento da Alteração à 1.ª Revisão do PDM de ARGANIL para adequação ao RJIGT 

deve ser concluído até 31 de dezembro de 2022 e será enquadrado no artigo 118.º do referido RJIGT.

1 de fevereiro de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo Carreira Fonseca 
da Costa.
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