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Aviso n.º 10540/2021
Sumário: Segunda alteração do plano de urbanização da cidade de Paredes — aprovação.

Segunda alteração do Plano de Urbanização da Cidade de Paredes — Aprovação

Dr. José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Paredes, torna
publico que, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária
realizada no dia vinte e um de abril de dois mil e vinte e um e, nos termos do disposto no n.º 1
do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, a Assembleia Municipal de Paredes, na
sua sessão ordinária de trinta de abril de dois mil e vinte e um, aprovou a proposta da segunda
alteração do Plano de Urbanização da Cidade de Paredes, que abrange exclusivamente a planta
de zonamento.
Nos termos da alínea f) do n.º 4 do artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, publica-se a certidão da deliberação da Assembleia Municipal no ponto de aprovação da segunda alteração
do Plano de Urbanização da Cidade de Paredes, bem como a planta de zonamento. A alteração
em causa entra em vigor no dia útil seguinte à sua publicação no Diário da República.
Para constar se publica este Aviso e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de
estilo e publicitados no sítio oficial do Município e na comunicação social.
4 de maio de 2021. — O Presidente da Câmara, José Alexandre da Silva Almeida, Dr.
Certidão

Verónica de Brito Castro, Chefe da Divisão Administrativa, certifico, que de acordo com a ata da
reunião da Câmara Municipal de vinte e um de abril de dois mil e vinte e um e da ata da Assembleia
Municipal de trinta de abril de dois mil e vinte e um, foi deliberado aprovar, por maioria, a segunda
alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de Paredes.
Mais se certifica, que a deliberação em causa, foi tomada, com base na informação técnica
com o numero de identificação de processo geral número dezanove mil duzentos e vinte e três
barra vinte e um, datada de treze de abril de dois mil e vinte e um.
O que se certifica é verdade do que dou fé.
Paredes e Divisão Administrativa da Câmara Municipal, 4 de maio de 2021. — A Chefe da
Divisão Administrativa, Verónica de Brito e Castro, Dr.ª
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