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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 22323/2021

Sumário: Supressão de espaços-canais da planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal.

Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, torna público que 
em 16 de setembro de 2021, a Assembleia Municipal de Palmela aprovou, de acordo com o dis-
posto no n.º 1 do artigo 90.º, do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a alteração por adaptação 
ao Plano Diretor Municipal, em consequência da Declaração de Caducidade relativa aos Espaços 
Canais que não foram concretizados, referentes às vias variante à Estrada Nacional EN252 e al-
ternativa à Estrada Nacional EN379, cujas áreas se encontram identificadas no anexo 1 — “Áreas 
abrangidas na Declaração de Caducidade de Reserva de Solo” e consequentemente retiradas da 
Planta de Ordenamento (lado poente) que se republica.

11 de novembro de 2021. — O Presidente da Câmara, Álvaro Manuel Balseiro Amaro.

Deliberação

Para os devidos efeitos certifico que na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Palmela, 
realizada no dia dezasseis de setembro de dois mil e vinte e um, no Cine Teatro São João em Pal-
mela, foi apresentado o ponto 6, referente aos Espaços Canais da Variante ao Pinhal Novo e da Via 
Circular -Sul/Alternativa à EN 379: Declaração de Caducidade; Alteração por adaptação e Anulação 
de anterior procedimento de alteração ao Plano Diretor Municipal. Este ponto foi aprovado, por 
unanimidade, com vinte e oito votos a favor (quinze da CDU, oito do PS, três do PPD -PSD/CDS -PP, 
um do BE e um do MIM). Aprovado em minuta.

Está conforme.

Assembleia Municipal de Palmela, 28 de setembro de 2021. — A Presidente da Assembleia 
Municipal, Ana Teresa Vicente Custódio de Sá.
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