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AVISO 
 

DISCUSSÃO PÚBLICA DA ALTERAÇÃO 
AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE GÓIS 

 
Maria de Lurdes Oliveira Castanheira, Presidente da Câmara Municipal de Góis, torna público 
que, nos termos do n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Góis, 
em reunião realizada a 26 de Julho de 2011, deliberou submeter a discussão pública a 
Proposta de alteração ao Plano Director Municipal de Góis, fixando o período de 30 dias de 
calendário, com início a partir do 5.º dia após a publicação deste aviso no Diário da República. 
A Proposta da alteração ao Plano Director Municipal de Góis, constituída pelo Relatório de 
análise e ponderação do período de participação pública, pelo Relatório de fundamentação da 
alteração ao Plano Director Municipal de Góis e pelo Relatório de fundamentação de dispensa 
de avaliação ambiental estratégica, a acta da reunião de conferência de serviços e o parecer 
escrito da ARS, IP, encontram-se disponíveis para consulta na Divisão de Gestão Urbanística, 
Planeamento e Ambiente da Câmara Municipal de Góis, todos os dias das 9.00h às 16.00h, e 
na página da internet da Câmara Municipal de Góis – www.cm-gois.pt. 
Durante o período de discussão pública, os interessados poderão apresentar as suas 
sugestões, informações ou reclamações, por escrito, mediante requerimento dirigido à 
Presidente da Câmara Municipal, identificando devidamente o seu subscritor e entregue 
pessoalmente na Câmara Municipal de Góis, sita na Praça da República – 3330-310 Góis, ou 
remetido através do correio para o referido endereço ou para o endereço de correio 
electrónico da Câmara Municipal de Góis (correio@cm-gois.pt). 
Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais 
públicos do costume. 
Góis, 26 de Julho de 2011 - A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, MARIA DE LURDES 
OLIVEIRA CASTANHEIRA, DR.ª 


