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Alteração ao Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém – Abertura de
Procedimento – Período de Participação Pública
ÁLVARO DOS SANTOS BEIJINHA, Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém,
torna público, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 76.º e 88.º do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada a 04 de
julho de 2019, deliberou proceder à abertura do procedimento de alteração ao Plano
Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC) e aprovação dos respetivos termos de
referência, em conformidade com o disposto nos artigos 118.º a 122.º do RJIGT.
Foi ainda aprovado o prazo de doze meses para elaboração e concretização da alteração.
Mais se deliberou solicitar o acompanhamento da comissão consultiva, nos termos dos
artigos 119.º n.º 2 e 86.º do RJIGT e dar início ao período de participação pública preventiva,
em conformidade com o disposto nos artigos 6.º e artigo 88.º do RJIGT, pelo prazo de 15 dias
úteis, a contar da data da publicação do aviso em Diário da República, para recolha de
sugestões, apresentação de informações ou quaisquer outras questões que possam ser
consideradas no âmbito do presente procedimento de alteração.
Os interessados podem apresentar sugestões, informações ou quaisquer outras questões,
por escrito, em requerimento dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santiago do
Cacém ou através do e-mail: dogu@cm-santiagocacem.pt.
O processo poderá ser consultado na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística nos dias
úteis das 9.00h às 16.00h e na página electrónica do município no endereço www.cmsantiagocacem.pt
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