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EDITAL N.° 150/2014
Abertura do período de Discussão Pública
da Proposta de Revisão do Plano Director Municipal de Mafra
HÉLDER ANTÓNIO GUERRA DE SOUSA SILVA, Presidente da Câmara Municipal
de Mafra.
FAZ PÚBLICO que a Câmara Municipal, em reunião pública realizada em 13 de
Junho de 2014, deliberou, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 77.°,
n.°s 3 e 4, do artigo 96.°, n.° 7, do artigo 148.°, n.° 4, alínea a), e do artigo 149.°,
n.° 2, todas do Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual
redacção, com o artigo 7.°, n.°s 6 a 8, do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de
Junho, na sua redacção actual, dar início ao período de discussão pública sobre a
proposta de revisão do Plano Director Municipal de Mafra e respectivo Relatório
Ambiental, pelo período de 30 dias, com início a partir do
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dia a contar do dia

18 de Junho de 2014, data da publicação do Aviso n.° 7249-A/2014, no Diário da
República, 2.~ Série, n.° 115, da mesma data, folhas [15956-(2)].
MAIS TORNA PÚBLICO QUE a Câmara Municipal deliberou, ainda, aprovar os
seguintes procedimentos a adoptar no período de discussão pública:
a) Promover três sessões públicas de esclarecimento, com início às 17
horas, nas seguintes datas e locais:
-Dia 9 de Julho de 2014, no Auditório Municipal Beatriz Costa, na
localidade de Mafra;
-Dia 10 de Julho de 2014, na Casa de Cultura da Malveira;
-Dia 11 de Julho de 2014, na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na
localidade da Ericeira.
b) Disponibilizar os documentos que integram a proposta de revisão do Plano
Director Municipal de Mafra, incluindo o respectivo Relatório Ambiental, o parecer
da Comissão de Acompanhamento e demais pareceres emitidos, as actas das
reuniões de concertação e os resultados da concertação, para consulta dos
interessados na Divisão de Planeamento Territorial e Gestão Urbanística, sita na
Praça do Município, em Mafra, todos os dias úteis das 9 às 17 horas, e na página
da internet da Camara Municipal de Mafra em www.cm-mafra.pt;
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c) Os interessados poderão apresentar, por escrito, reclamações, observações
ou sugestões sobre a proposta de revisão do Plano Director Municipal e respectivo
Relatório Ambiental, através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal, identificando devidamente o seu subscritor, o qual poderá ser entregue
nos serviços da Câmara Municipal de Mafra ou remetido por correio para a Praça do
Município, 2644-001 Mafra, ou por correio eletránico para geral@cm-mafra.pt ou,
ainda, preenchendo o formulário eletránico acessível a partir da referida página da
Câmara Municipal de Mafra.
Para constar, passo o presente Edital, que contém duas folhas, e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
Paços do Município de Mafra, 18 de Junho de 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,
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