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NOTA INFORMATIVA

MuNiciPlo DE PORTO DE

MOs

1. Considerando que:

1.1.

0 MunicIpio de Porto de MOs tern 13 (treze) freguesias situadas no seu
territOrio, a saber: Alcaria, Alqueidao da Serra, Alvados, Arrirnal,
Calvaria de Cirna, Juncal, Mendiga, Mira de Aire, Pedreiras, Porto de
MOs (São Joao Baptista), Porto de Mós (São Pedro), São Bento, e Serro
Ventoso.

1.2.

De acordo corn o disposto nos artigos

•o
5

e anexos I e II da Lei

•O

22/2012, de 30 de maio, o MunicIpio de Porto de MOs e qualificado
corno rnunicIpio de nivel 3, corn urn lugar urbano (Mira de Aire)
situado apenas no territOrio da freguesia corn o rnesmo nome.
1.3.

Nenhurna das freguesias situadas no Municfpio de Porto de MOs tern
menos de 150 habitantes.

1.4.

Do disposto no art. 6.°, n.° 1, alInea c), da Lei n.° 22/2012, e uma vez
que nao se aplica o n.° 3 do mesmo artigo, resulta que, no território do
MunicIpio de Porto de Mós, deverá alcancar-se urna reducão de 3
(tres) freguesias.
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1.5.

Ao abrigo do disposto no art.° 11.0 da Lei n.° 22/2012, a Assernbleia
Municipal de Porto de MOs propôs a agregacao das freguesias de
Porto de Mós (São Joao Baptista) e Porto de MOs (São Pedro) nurna
freguesia designada por “Freguesia de Porto de Mós
São Pedro

1.6.

—

São Joao Baptista e

“.

Ao abrigo do art.°. 14.°, n.° 1, alInea c), da Lei n.° 22/2012, a Uriidade
Técnica para a Reorganizacao Administrativa do TerritOrio (UTRAT)
elaborou parecer, no qual concluiu pela desconformidade da
pronüncia apresentada pela Assernbleia Municipal de Porto de MOs.

1.7.

De acordo corn o disposto no art. 15.°, n.° 1, da Lei n.° 22/2012, a
UTRAT elaborou e propos

a

Assembleia Municipal de Porto de MOs

urn projeto de reorganizacão administrativa do territOrio das
freguesias situadas no território do respetivo rnunicfpio, nos termos
do qual:
1.7.1. Aceitou a agregacao proposta pela Assembleia Municipal de
Porto de Mós.
1.7.2. PropOs, ainda, a agregacao das freguesias de (i) Alcaria e
Alvados, numa freguesia designada por “União das Freguesias de
Alvados e Alcaria”; (ii) e de Arrimal e Mendiga, riuma freguesia
designada por “União das Freguesias do Arrimal e de Mendiga”.
1.8.

ApOs a receção do projeto referido no nümero anterior, a Assernbleia
Municipal de Porto de MOs não aprovou qualquer projeto alternativo
ao apresentado pela UTRAT

-

cfr. Anexo I

a

presente Nota

Informativa.
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De acordo corn o disposto no art. 15.°, n.° 3, da Lei n.° 22/2012, apOs a
rececao do projeto apresentado pela UTRAT, “a assembleia municipal
pode, no prazo máximo de 20 dias, apresen tar um projeto alternativo

a

Assembleia da Repüblica”.
1.10. Ainda nos termos do art. 15.°, n.° 3, da Lei n.° 22/2012, compete

a

UTRAT apreciar, nos termos previstos na alInea c) do n.° I do art. 14.°,
o projeto alternativo apresentado pela assembleia municipal.
2. Uma vez que a Assembleia Municipal de Porto de MOs não apresentou, nos
termos e para os efeitos do disposto no art. 15.°, n.° 3, da Lei n.° 22/2012, urn
projeto alternativo de reorganizacao administrativa do territOrio, o mapa
adniiriistrativo das freguesias situadas no territOrio do MunicIpio de Porto
de MOs seria, assim, o correspondente ao Anexo II da presente Nota
Informativa, que coincide corn o mapa anexo ao projeto identificado ern 1.7.

Lisboa, 3 de dezembro de 2012
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