
N.º 47 6 de março de 2020 Pág. 190

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 4012/2020

Sumário: Alteração para adequação do Plano Diretor Municipal de Faro ao RERAE e abertura do 
período de discussão pública.

Alteração para Adequação do PDM de Faro ao RERAE e abertura do período de Discussão Pública

Sophie Matias, Vereadora do Pelouro das Infraestruturas e do Urbanismo, torna público que a 
Câmara Municipal de Faro, em sessão ordinária pública de 20 de janeiro de 2020, deliberou através 
da Proposta n.º 14/2020/CM, dar início ao procedimento de Alteração para adequação do Plano 
Diretor Municipal de Faro ao Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas 
(RERAE) estipulado pelo Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual, apro-
vando os respetivos Termos de Referência que fundamentam a oportunidade, fixando os respetivos 
objetivos e a base programática, de acordo com os n.os 1 e 3 do artigo 76.º do RJIGT, estimando um 
período de 150 (cento e cinquenta dias) úteis para a sua conclusão. A Câmara Municipal deliberou 
pela dispensa da Avaliação Ambiental Estratégica, nos termos do disposto no n.º 2 e no n.º 4 do 
artigo 12.º do RERAE, no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 58/2011, de 5 de maio, e do artigo 120.º do RJIGT.

Mais, torna público, que, ficou deliberado, por unanimidade dos votos, proceder à abertura de 
um período de discussão pública que decorrerá pelo período de 15 (quinze) dias úteis e proceder 
à respetiva publicitação, para efeitos do n.º 2 do artigo 12.º do RERAE, conjugado com o n.º 1 do 
artigo 76.º e a alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º do RJIGT.

Os interessados poderão consultar o processo na página da Internet do Município de Faro 
(www.cm -faro.pt) ou na Equipa do Plano Diretor Municipal, sita no Largo da Sé n.º 13, 8004 -001 
em Faro, durante as horas normais de expediente. Durante este prazo, podem os interessados 
constituir -se como tal e apresentar qualquer sugestão, informação ou observação que deverá ser 
apresentada mediante exposição escrita por correio postal ou através de correio eletrónico (pdm@
cm -faro.pt) até ao termo do referido período, dirigidas à Exma. Sr.ª Vereadora do Pelouro das In-
fraestruturas e do Urbanismo, devendo nesta constar a identificação completa e o endereço dos 
seus autores e a qualidade em que as apresentam.

Para constar se publica o presente aviso na 2.ª série do Diário da República e na comunicação 
social, sendo ainda outros de igual teor afixados nos lugares públicos de estilo.

27 de janeiro de 2020. — A Vereadora do Pelouro das Infraestruturas e do Urbanismo, Arqt.ª So-
phie Matias.

Deliberação

Proposta n.º 14/2020/CM -Alteração ao Plano Diretor Municipal de Faro para adequação ao regime
extraordinário de regularização das atividades económicas (RERAE), aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho

A Câmara Municipal de Faro deliberou, por unanimidade, em 20 de janeiro de 2020:

a) Revogar a Proposta n.º 196/2018/CM de 17 de setembro, em função do parecer desfavorável 
da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve;

b) Iniciar o procedimento de Alteração, nos termos do artigo 115.º, 118.º e do n.º 1 do 119.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, para adequação do Plano Diretor Municipal de Faro ao Regime Ex-
traordinário de Regularização de Atividades Económicas (RERAE) estabelecido pelo Decreto -Lei 
n.º 165/2014, de 5 de novembro, na sua atual redação;

c) Aprovar os respetivos Termos de Referência que fundamentam a oportunidade, fixam os 
respetivos objetivos e a base programática, de acordo com os n.º 1 e 3 do artigo 76.º do RJIGT, 
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estimando um período de 150 (cento e cinquenta dias) úteis para a sua conclusão, segundo as 
fases metodológicas e os prazos previstos neste documento;

d) Dispensar o procedimento da Avaliação Ambiental Estratégica, nos termos do disposto no 
n.º 2 e no n.º 4 do artigo 12.º do RERAE, no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 
de junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 58/2011, de 5 de maio, e do n.º 120.º do RJIGT;

e) Proceder à abertura do período de Discussão Pública pelo período de 15 (quinze) dias úteis, 
e proceder à respetiva publicitação, para efeitos do n.º 2 do artigo 12.º do RERAE, conjugado com 
o n.º 1 do artigo 76.º e a alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º do RJIGT;

f) Dar conhecimento do teor da presente deliberação à CCDR -Algarve e à equipa da Lugar do 
Plano, que se encontra a desenvolver os trabalhos de Revisão do PDM de Faro.

15 de janeiro de 2020. — A Vereadora das Infraestruturas e do Urbanismo, Arqt.ª Sophie Matias.
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