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A deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de 04/11/2020, que determinou que fosse 

iniciado um procedimento de alteração do artigo n.º 25.º do regulamento do PDM e que, 

estabeleceu o prazo de 3 meses para a sua elaboração, foi publicada a 19 de janeiro de 2021 no 

DRE – Diário da República, através do Aviso n.º 1206/2021. 

O período estabelecido pela deliberação camarária, de 15 dias úteis a contar do dia seguinte 

ao da publicação do anúncio da deliberação no Diário da República, nos termos do disposto 

no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na atual redação, para formulação de sugestões e para 

a apresentação de informações sobre quaisquer questões que pudessem vir a ser 

consideradas no âmbito da elaboração da alteração, decorreu entre 20/01/20121 e 09/02/2021, 

sem que tenha sido apresentado qualquer contributo. 

Convertidos os 3 meses em dias úteis (90 dias úteis), o prazo terminou a 16 de março de 2021. 

Elaborada a memória descritiva do processo de alteração, foi a mesma submetida à 

consideração da CCDR Alentejo através da PCGT – Plataforma Colaborativa de Gestão 

Territorial. 

Aguardando-se a emissão de parecer, verifica-se que o prazo se tornou insuficiente para 

terminar a elaboração da alteração do plano. 

Prevê o número 6 do artigo 76.º do RJIGT, que o prazo para a elaboração de um plano pode ser 

prorrogado por uma só vez e por um período máximo igual ao previamente estabelecido. 

Neste sentido, submete-se à Câmara Municipal que delibere, com efeitos retroativos, sobre a 

prorrogação do prazo de elaboração da alteração do artigo 25.º do regulamento do PDM, a 

partir do dia 17 de março de 2021, por período igual ao prazo inicial (3 meses). 

Anexa-se a memória descritiva submetida à apreciação da CCDR Alentejo. 
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