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A V I S O 

 
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA  

INCÊNDIOS DO MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL 

 

Rogério Mota Abrantes, Presidente da Câmara Municipal de Carregal 

do Sal: 

 

FAZ SABER, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de 

janeiro, que por um prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da publicação em Diário da Re-

pública do presente Aviso, se encontra em consulta pública o Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios do Município de Carregal do Sal, disponível em horários de expediente, no Edifício 

dos Paços do Concelho, nas Sedes das Juntas de Freguesia ou online através do site institucional da 

Câmara Municipal de Carregal do Sal, www.carregal-digital.pt, no separador Proteção Civil. 

Nesta conformidade, convidam-se todos os interessados a formularem as suas observações ou 

sugestões entendidas por convenientes para complemento do Plano, as quais deverão ser apresentadas 

por escrito em modelo próprio disponibilizado, até ao final do período referido, devidamente identificadas 

e entregues na unidade técnica da Divisão de Obras Municipais e Ambiente da Câmara Municipal de 

Carregal do Sal e ou sedes das Juntas de Freguesia, durante o horário de expediente ou, em alternativa, 

enviadas via correio eletrónico para o endereço: geral@cm-carregal.pt. 

Quaisquer informações ou esclarecimentos acerca do procedimento de consulta pública do 

Plano poderão ser obtidas junto da unidade técnica da Divisão de Obras Municipais e Ambiente desta 

Câmara Municipal, durante o horário de expediente. 

 

Para constar e para os devidos efeitos, se publica o presente Aviso no Dário da República e outros 

de igual teor, que serão afixados e divulgados nos lugares do costume (de estilo), Sedes das Juntas de 

Freguesia e publicado no jornal Centro Notícias Nelas Carregal do Sal, bem como no sítio institucional da 

Câmara Municipal www.carregal-digital.pt, no separador Proteção Civil. 

 

Paços do Município de Carregal do Sal, 12 de agosto de 2019. 

 

O Presidente da Câmara, 

 

Rogério Mota Abrantes. 
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