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 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.º 22732/2022

Sumário: Estabelecimento de medidas preventivas no âmbito da elaboração do Plano de Inter-
venção no Espaço Rural dos Montes da Comporta — prorrogação de prazo.

Estabelecimento de Medidas Preventivas no âmbito da elaboração do Plano de Intervenção
no Espaço Rural dos Montes da Comporta — prorrogação do prazo

Vítor Manuel Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, torna 
público, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 137.º, 138.º e 141.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, que sob proposta da Câmara Municipal de 13 de outubro de 2022, a Assembleia Municipal 
de Alcácer do Sal, em reunião do dia 17 de novembro de 2022, deliberou aprovar a prorrogação 
do prazo das Medidas Preventivas, por mais um ano, com efeitos a partir de 20 de novembro de 
2022, de acordo com a fundamentação, pressupostos, objetivos e a mesma área já anteriormente 
aprovada pela deliberação da Assembleia Municipal de 25 de setembro de 2020, publicada na 
2.ª série do Diário da República n.º 227, sob o Aviso n.º 18958/2020, de 20 de novembro, e para as 
quais foi emitido parecer favorável pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 
do Alentejo, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 138.º do RJIGT.

A suspensão parcial do PDM vigorará pelo prazo de um ano, com efeitos a partir de 20 de 
novembro de 2022, caducando com a entrada em vigor do PIER dos Montes da Comporta.

Mais se torna público que todo o processo poderá ser consultado na página do município, em 
www.cm-alcacerdosal.pt.

18 de novembro de 2022. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Chaves de Caro Proença.

Deliberação

Nuno Manuel Carvalho, Assistente Técnico do Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos da 
Câmara Municipal de Alcácer do Sal, certifica que, por deliberação de 13 de outubro de 2022 e 
de 17 de novembro de 2022, respetivamente, da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal do 
Município de Alcácer do Sal, foi aprovada a proposta referente à prorrogação do estabelecimento 
de Medidas Preventivas do Plano de Intervenção em Espaço Rural dos Montes da Comporta.

É certidão que extraí e vai conforme o original.

Alcácer do Sal, 17 de novembro de 2022. — O Assistente Técnico, Nuno Manuel Carvalho.
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