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ASSUNTO: Alteração do Plano Director Municipal de ílhavo 
Parecer Final da CCDRC, para efeitos do disposto no art. 78. 0 do RJIGT 
REQ.: Câmara Municipal de ílhavo 
AVEIRO/ilhavo 

Analisados os elementos que constituem e acompanham a versão final da alteração ao Plano Director 

Municipal de ílhavo (PDM) e em cumprimento do disposto no art. 78.0 do Decreto-Lei n,o 380/99, de 22 

de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 46/2009, de 20 de Fevereiro, considera esta 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) que os mesmos se 

encontram, em termos gerais, conformes com as disposições legais e regulamentares vigentes, tanto 

em termos procedimentais como materiais, verificando-se ainda a sua compatibilidade com os 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis na área do Município, 

Face ao exposto, a versão final da alteração do Plano Director Municipal de Ílhavo reúne condições 

para aprovação pela Assembleia Municipal. 

Com os melhores cumprimentos 

o Presidente 
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(Professor Dr. Alfredo Marques) 
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Linha de Atendimento ao Cidadão 
Telefone: 808 202 777 
e-mail : cidadao@ccdrc.pt 
Horário: 9.30 -12.30 
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