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1. OBJETO 

O presente relatório tem como objetivo fundamentar a deliberação que determina a 

elaboração da Alteração ao Plano Diretor Municipal de Faro (PDM de Faro) ratificado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 174/95, publicado na 1.ª Série do Diário da 

República, de 19 de dezembro de 1995, na sua atual redação dada pelo Aviso n.º  

4970/2012, publicado em Diário da República, 2.ª Série, de 30 março. Este procedimento de 

dinâmica é necessário em função do disposto no artigo 118.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 

14 de maio (RJIGT), no sentido de contemplar a regularização de estabelecimentos 

industriais e/ou explorações, enquadradas no Regime Extraordinário 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.   

Este relatório acompanha e fundamenta a deliberação que determina a alteração/adequação 

ao PDM de Faro, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 76.º do RJIGT, ao definir os 

conteúdos materiais e documentais a elaborar, assim como, numa perspetiva mais 

programática, ao estabelecer o respetivo faseamento e calendarização, seguindo-se o 

procedimento previsto e desenvolvido no artigo 115.º, 118.º e no n.º 1 do artigo 119.º 

conjugado com as especificidades constantes no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, que estabelece os procedimentos simplificados de alteração 

previstos no RERAE.  

Esta alteração/adequação não contém quaisquer disposições desconformes ou incompatíveis 

com programas setoriais, especiais ou regionais pelo que não está sujeita a ratificação nos 

termos do n.º 2 do artigo 90.º e do artigo 91.º do RJIGT. 

 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL E FUNDAMENTAÇÃO 

Constitui dever das autarquias locais ”promover a política pública dos solos, de ordenamento 

do território e de urbanismo”, designadamente “planear e programar o uso do solo e 

promover a respetiva concretização”,  conforme previsto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 8.º da 

Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio, a Lei de Bases  Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPPSOTU). Com base neste pressuposto, é 

dever da autarquia a definição de uma estratégia de ordenamento e desenvolvimento do 

território adequada à evolução de que o território tem sido alvo, assente numa política de 

promoção do desenvolvimento e da coesão social, económica e territorial, no respeito pelas 

especificidades existentes.  

De acordo com o n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime 

Jurídico das Autarquias Locais), na redação dada pela Lei n.º 65/2015, de 16 de Julho, os 
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municípios dispõem de várias atribuições, entre as quais se destaca a “promoção do 

desenvolvimento” (alínea m) e o “ordenamento do território e urbanismo” (alínea n). 

Com a entrada em vigor do RERAE, em 2 de Janeiro de 2015 1, o XIX Governo Constitucional 

estabelece um regime extraordinário e transitório com vista à “regularização de um conjunto 

significativo de unidades produtivas que não dispõem de título de exploração válido face às 

condições atuais da atividade, designadamente por motivo de desconformidade com os 

planos de ordenamento do território vigentes ou com servidões administrativas e restrições 

de utilidade pública.” 2 Este regime extraordinário, de acordo com a Lei n.º 165/2014, de 5 

de novembro, com a redação conferida pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, destinou-se à 

regularização de estabelecimentos e explorações, respetivas alterações ou ampliações, sendo 

aplicável às atividades industriais, explorações pecuárias, às operações de gestão de 

resíduos e à revelação das massas minerais identificadas em situação irregular.  

 

QUADRO 1 – ATIVIDADES ECONÓMICAS ABRANGIDAS PELO RERAE 

 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, o âmbito de aplicação é 

estendido às atividades que não tivessem chegado a iniciar-se ou que tivessem cessado ou 

sido suspensas há mais de um ano, desde que existissem, iniciadas ou acabadas, instalações 

de suporte dessa atividade à data de entrada em vigor do regime extraordinário. 

                                           
1 Regime prorrogado até 24 de julho de 2017, como resulta da leitura articulada do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro e do artigo 1.º da Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, e conforme a Circular n.º 
777/2016 da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). 
2 Conforme o Preâmbulo da Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

ATIVIDADE ECONÓMICA REGIME LEGAL 

Atividades Industriais 
Sistema de Indústria Responsável (SIR) 
(n.º 3 do artigo 1.º do DL n.º 169/2012, de 1 de agosto) 

Atividades Pecuárias 
Novo regime do exercício de atividade pecuária (NREAP) 
(n.º 3 do artigo 1.º do DL n.º 81/2013, de 14 de junho) 

Operações de Gestão de Resíduos 

Regime geral da prevenção, produção e gestão de resíduos 
(artigo 2.º do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo DL n.º 
173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e 
pelos DL n.º 183/2009, de 10 de agosto, n.º 73/2011, de 17 de junho, e 
n.º 127/2013, de 30 de agosto, com exceção das operações de incineração 
ou coincineração de resíduos e das operações de gestão de resíduos 
desenvolvidas nos centros integrados de recuperação, valorização e 
eliminação de resíduos perigosos) 

Revelação e Aproveitamento de Massas 
Minerais     

Regime de revelação e aproveitamento de massas minerais (alínea p) do 
artigo 2.º do DL n .º270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo DL n.º 
340/2007, de 12 de outubro)  

Aproveitamento de Depósitos Minerais DL n.º 88/90, de 16 de março) 
Instalações de Resíduos da  Indústria 
Extrativa 

DL n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo DL n.º 31/2013, de 22 de 
fevereiro 

Estabelecimentos e explorações que se 
destinem ao apoio da Atividade 
Agropecuária, da Agricultura, Horticultura, 
Fruticultura, Silvicultura e Apicultura, 
designadamente Armazéns, Anexos e 
Centrais de Frio 

Lei n.º 21/2010, de 19 de julho 



ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FARO por Adequação ao RERAE| 
|Termos de Referência| janeiro de 2020 

 

3 

 

Esta regularização tem prevista a obrigatoriedade de ser desencadeado um procedimento 

célere de alteração dos planos municipais em vigor e/ou das servidões e restrições de 

utilidade pública, que determine a desconformidade da atividade em causa com os mesmos. 

Deste modo, enquadrado pela Lei de Bases e pelo  RJIGT e conjugado com o artigo 12.º do 

RERAE, é dever do Município de Faro dar início a um procedimento de alteração, tendo em 

vista a correção da desconformidade das atividades económicas com o PDM de Faro que já 

foram objeto de decisão favorável ou favorável condicionada, emitida em sede de 

Conferência Decisória ao abrigo do regime extraordinário em questão. 

 

3. OPORTUNIDADE DA ALTERAÇÃO  

O RERAE apresenta-se como uma oportunidade para o território municipal na medida em 

que permite regularizar atividades em funcionamento e que, mantendo-se na ilegalidade, 

desqualificam o território e a base económica local. Este regime extraordinário vem oferecer 

uma oportunidade única para regularizar as desconformidades verificadas no exercício das 

atividades económicas no concelho, que, de outra forma poderiam não ser passíveis de 

resolução, mesmo no âmbito da revisão do PDM (em curso).  

No Município de Faro estão identificadas 9 (nove) atividades económicas com 

enquadramento no RERAE, devidamente instruídas e cuja Conferência Decisória mereceu 

deliberação favorável e favorável condicionada, sendo por isso suscetíveis de regularização. 

Estes nove pedidos que podem ser  visualizados no Quadro n.º 2 foram apresentados às 

respetivas entidades licenciadoras, nos termos do artigo 5.º do RERAE e, tratando-se de 

situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos de 

particulares, foram também acompanhados da respetiva Deliberação fundamentada do 

Reconhecimento do Interesse Público Municipal emitida pela Assembleia Municipal de Faro, 

sob proposta da Câmara Municipal de Faro, conforme previsto na alínea a) do n.º 4 do 

mesmo artigo. 
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QUADRO 2- ATIVIDADES ECONÓMICAS ENQUADRADAS NO ÂMBITO DO RERAE 

NO CONCELHO DE FARO 

ID 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/  
TIPO DE ATIVIDADE ECONÓMICA RAN REN 

LOCALIZAÇÃO/ 
FREGUESIA 

DELIBERAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
DECISÓRIA 

A 

2016/PRO/AMB/6 
CARLOS ALBERTO GUERREIRO 

(Preparação , Conservação e Comércio por 
Grosso de Frutas e Produtos Hortícolas)  

CAE: 10395 e 46311 

Sim Não 
SÍTIO DO 

BREJO 
Conceição e Estoi 

Conferência Decisória em 04/01/2017 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA|  

 

B 

2016/PRO/AMB/8 
METALGARVE - INDÚSTRIA DE 

SERRALHARIA LDA. 
(Serralharia) 

CAE: 25120 e 25610 

Não Não 
BORDEIRA 
S. Bárbara de 

Nexe 

Conferência Decisória em 23/11/2016 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

 

C 

2016/GRL/CMF/115 
SUINICULTURA DA TORRE DE NATAL 

(Produção pecuária) 
CAE: 01460 

Sim Não TORRE NATAL 
Conceição e Estoi 

Conferência Decisória em 17/03/2016 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

 

D 

2016/OTR/URB/114 
AUTO SALVADOS DO ALGARVE II, 
VEÍCULOS EM FIM DE VIDA LDA. 

(Desmantelamento de veículos automóveis  
em fim de vida) 

CAE: 38311 e 45200 (secundário) 

Sim Não 
SR.ª DA SAÚDE 

Faro (Sé e S. 
Pedro) 

Conferência Decisória em 14/06/2016 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

 

E 

2015/GRL/CMF/550 
PARAFRUTAS - PRODUÇÃO E 
COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA. 

Atividade de preparação e conservação de 
frutos (citrinos) e produtos hortícolas 

CAE: 01230 

Não Não MEDRONHAL 
Conceição e Estoi 

Conferência Decisória em 20/09/2016 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

 

F 

2016/PRO/AMB/1 
FRUTAS CASIMIRO - COMÉRCIO DE 

FRUTAS, LDA. 
(Preparação e conservação de frutos e 

produtos hortícolas) 
CAE: 10395 e 46311 

Sim Não 

VALE DE 
MOURO 

Faro (Sé e S. 
Pedro) 

Conferência Decisória em 05/09/2016 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

 

G 

2017/OTR/URB/66 
CUSTÓDIA BENEDITA DE SOUSA 

VALENTE 
(Pastelaria) 
CAE: 10172 

Sim Não BELA CURRAL 
Conceição e Estoi 

Conferência Decisória em 15/12/2017 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

 

H 

2016/PRO/AMB/14 
CORDEIRO & FILHOS LDA. 

(Preparação e conservação de Frutas e 
produtos agrícolas) 

CAE: 46311 e 10395 

Sim Não 
ARNEIRO 

Faro (Sé e S. 
Pedro) 

Conferência Decisória em 02/03/2017 
|FAVORÁVEL| 

 

I 

2017/OTR/ODT/2 
HORTOVITORINO CHAVECA LDA. 

(Atividade Agrícola: cultura de framboesas 
e citrinos) 

CAE: 01252 e 01230 

Sim Não 
LOMBITA  

Conceição e Estoi 
 

Conferência Decisória em 26/07/2019 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

 

 

Pese embora a revisão do PDM de Faro se encontre em curso, este processo tem-se 

revelado mais complexo e moroso do que o inicialmente previsto, não se revelando desta 

forma compatível com a celeridade que se pretende imprimir ao procedimento de 

regularização das atividades económicas identificadas. 
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4. OBJETIVOS DA ALTERAÇÃO  

Atendendo ao sentido de oportunidade descrita anteriormente, os principais objetivos desta 

alteração do PDM de Faro são: 

 

 Permitir a regularização das atividades económicas locais e/ou a sua 

alteração ou ampliação, com enquadramento no RERAE 

Este objetivo é a base de todo o procedimento na medida em que se encontra na base da 

criação do próprio RERAE. Pretende-se que, do ponto de vista formal e administrativo, as 

atividades económicas possam encontrar uma forma de proceder à sua regularização, 

condição da sua continuidade de funcionamento e de adaptação funcional às suas reais 

necessidades de ampliação ou de alteração. 

 

 Promover as condições de funcionamento e dinamismo económico das 

atividades económicas 

Se por um lado, ao desencadear um procedimento de alteração, o Município de Faro procura 

sanar a incompatibilidade das atividades económicas existentes com o PDM, criando-lhes 

assim condições para manter o seu funcionamento; por outro, também reforça o dinamismo 

local e a criação/manutenção de postos de trabalho, além de promover a qualificação e a 

coesão territorial.  

 

 Racionalizar o investimento privado/público, na salvaguarda do 

ordenamento do território.  

Em sede de conferência decisória, as entidades com responsabilidade setoriais ponderaram 

que as atividades económicas em questão reuniam as condições para que o Município de 

Faro procedesse à adequação do respetivo PDM. Neste sentido, o procedimento de alteração 

reflete, por si só, prosseguir um princípio de racionalização e de otimização do investimento 

local já realizado, em detrimento da opção pela demolição/relocalização da atividade 

económica.  

 

5. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO  

A proposta de alteração do PDM de Faro tem uma incidência territorial específica e 

circunscrita aos estabelecimentos e explorações enquadradas no âmbito do RERAE, 

localizadas na área administrativa do Concelho de Faro e cuja Conferência Decisória tenha 

resultado numa deliberação favorável ou favorável condicionada sendo, por isso, passíveis 

de serem regularizadas, nos termos do definido no artigo 11.º do RERAE.  
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6. DISPENSA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

A alteração ao PDM agora proposta tem uma tramitação mais simples, determinando o n.º 2 

do artigo 12.º do RERAE que à alteração, revisão ou à elaboração dos instrumentos de 

gestão territorial não são aplicáveis os demais trâmites previstos no RJIGT incluindo a 

respetiva avaliação ambiental. Da leitura articulada dos n.º 2 e n.º 4 do artigo 12.º do 

RERAE, com o 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 com o  n.º 120.º do RJIGT, considera-se que a 

proposta não deve ser sujeita à Avaliação Ambiental Estratégica, pelo facto das alterações 

que se pretendem promover não serem suscetíveis de gerar efeitos significativos no 

ambiente. Tratam-se de atividades económicas circunscritas no território concelhio, que se 

pretendem regularizar ou ampliar, não constituindo novas unidades de raiz e cuja avaliação 

dos impactos ambientais já foi oportunamente avaliada em sede de Conferência Decisória 

pelas entidades com responsabilidades ambientais específicas. 

 

7. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DA ALTERAÇÃO DO PDM 

O conteúdo material e documental do Plano Diretor Municipal encontra-se estabelecido nos 

artigos 96.º e 97.º do RJIGT. Contudo, tratando-se o RERAE de um “…procedimento célere 

de alteração dos planos municipais em vigor” (preâmbulo do RERAE), os conteúdos devem 

ser adaptados.  

É uma opção da presente alteração/adequação não se refletir no conteúdo material (peças 

gráficas) atendendo aos seguintes aspetos técnicos que se passa a discriminar:  

a) as plantas de ordenamento e de condicionantes do PDM de Faro, em vigor, 

encontram-se em suporte analógico/raster e não cumprem os atuais requisitos 

técnicos exigidos por lei, para efeitos de depósito na Direção Geral do Território e 

publicação no Diário da República;  

b) a reduzida expressão territorial das atividades económicas, que se apresentam 

dispersas e com efeitos de “ilhas”, e das áreas/solos a excluir da RAN, que 

revelam uma deficiente legibilidade à escala de representação do PDM 

(1/25.000). 

 

O procedimento agora proposto trata apenas de alterar as normas regulamentares 

referentes ao uso e edificabilidade em solo rural e à delimitação da Reserva Agrícola 
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Nacional (RAN) e adaptá-las em razão da natureza e dos objetivos pretendidos com a 

adequação ao RERAE. 

Desta forma, a primeira modificação ao conteúdo documental do plano passa por alterar a 

redação do n.º 2 do artigo 22.º C do Regulamento do PDM de Faro, nos termos seguintes: 

 

CAPÍTULO III 

Edificação em solo rural 

Artigo 22.º -C 

Proibição de edificação dispersa 

1-  .………………………………………………………………………….. 
 

2- Excetua-se do disposto no número anterior as edificações isoladas, os estabelecimentos hoteleiros 
isolados, as edificações de apoio, as obras de conservação, recuperação, alteração e ampliação de 
construções existentes, nos termos dos artigos seguintes, bem como as edificações, os estabelecimentos 
e as explorações para as quais, no âmbito das Conferências Decisórias previstas no Regime de 
Regularização das Atividades Económicas (RERAE), tenha sido proferida uma deliberação favorável ou 
favorável condicionada, sem prejuízo do cumprimento do disposto nos artigos seguintes e das 
disposições específicas a cada classe de espaços. 

 

A segunda proposta de alteração regulamentar consiste em aditar o artigo 106.º à Seção IV 

do Regulamento do PDM de Faro em vigor, um artigo excecionalmente direcionado para 

admitir a regularização das explorações e estabelecimentos que, no âmbito do regime do 

RERAE, tenham sido objeto de deliberação final favorável ou favorável condicionada. 

 

SECÇÃO IV 

Artigo 106.º  

Da legalização das operações urbanísticas no âmbito do Regime Excecional de 

Regularização das Atividades Económicas 

 

1. As operações urbanísticas que se enquadram no Regime Extraordinário de Regularização de Atividades 
Económicas (RERAE) e cujos processos de regularização tenham obtido, ao abrigo do regime 
consagrado neste diploma, uma decisão favorável ou favorável condicionada, tomada em sede de 
Conferência Decisória, podem ficar dispensadas do cumprimento, parcial ou integral, das prescrições do 
PDM que lhe sejam aplicáveis, nos termos expressamente definidos nas atas dessas conferências. 

2. Independentemente da categoria de espaço onde se localizam e no estrito cumprimento das condições 
impostas na Conferência Decisória, o uso e a edificabilidade admitidos para as operações urbanísticas 
mencionadas no número anterior correspondem ao estritamente necessário para efeitos de adequação 
ao RERAE e decorrem da ponderação efetuada em sede de Conferência Decisória, devendo cumprir, 
cumulativamente, as seguintes condições:  

a) apenas são permitidas as operações urbanísticas inerentes às atividades económicas que 
tenham merecido uma decisão favorável ou favorável condicionada e que se mantenham 
eficazes no âmbito do RERAE;  
b) sem prejuízo do previsto nos regimes legais setoriais, as operações urbanísticas mencionadas 
na alínea anterior devem respeitar a área a legalizar e a ampliar definida nos termos da 
respetiva Conferência Decisória.  
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3.  Quando as operações urbanísticas mencionadas nos números anteriores tenham por fundamento a 
necessidade de alteração da delimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN), consideram-se excluídos 
os solos, devendo cumprir, cumulativamente, as condições estabelecidas no n.º 2 do presente artigo. 

 
A última modificação passa pelo aditamento de um Anexo I ao Regulamento e que 

corresponde à Listagem das Atividades Económicas no concelho de Faro com 

Reconhecimento do Interesse Público Municipal (RIPM) e Conferência Decisória Favorável ou 

Favorável Condicionada enquadradas no Regime Excecional de Regularização das Atividades 

Económicas  

 

Anexo I 

Atividade Económicas no concelho de Faro com RIPM e Conferência Decisória Favorável ou 
Favorável Condicionada enquadradas no Regime Excecional de Regularização das Atividades 
Económicas 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   
 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/  
TIPO DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

LOCALIZAÇÃO/ 
FREGUESIA 

DELIBERAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
DECISÓRIA 

CARLOS ALBERTO GUERREIRO 
(Preparação , Conservação e Comércio por Grosso de Frutas 
e Produtos Hortícolas)  

SÍTIO DO BREJO 
Conceição e Estoi 

 

Conferência Decisória em 04/01/2017 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA|  

METALGARVE - INDÚSTRIA DE SERRALHARIA LDA. 
(Serralharia) 

BORDEIRA 
S. Bárbara de Nexe 

Conferência Decisória em 23/11/2016 
!FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

SUINICULTURA DA TORRE DE NATAL 
(Produção Pecuária) 

TORRE NATAL 
Conceição e Estoi 

Conferência Decisória em 17/03/2016 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

AUTO SALVADOS DO ALGARVE II, VEÍCULOS EM FIM 
DE VIDA LDA 

(Desmantelamento de Veículos Automóveis  em fim de vida) 

SR.ª DA SAÚDE 
Faro (Sé e S. 

Pedro) 

Conferência Decisória em 14/06/2016 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

PARAFRUTAS - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE FRUTAS, 
LDA. 

(Atividade de Preparação e Conservação de Frutos (citrinos) 
e Produtos Hortícolas) 

MEDRONHAL 
Conceição e Estoi 

Conferência Decisória em 20/09/2016 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

FRUTAS CASIMIRO - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA. 
(Preparação e Conservação de Frutos e Produtos Hortícolas) 

VALE DE MOURO 
Faro (Sé e S. 

Pedro) 

Conferência Decisória em 05/09/2016 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

CUSTÓDIA BENEDITA S. VALENTE 
(Pastelaria) 

 

BELA CURRAL 
Conceição e Estoi 

Conferência Decisória em 15/12/2017 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

CORDEIRO & FILHOS LDA. 
(Preparação e Conservação de Frutas e Produtos Agrícolas) 

 

ARNEIRO 
Faro (Sé e S. 

Pedro) 

Conferência Decisória em 02/03/2017 
|FAVORÁVEL|  

HORTOVITORINO CHAVECA LDA. 
(Atividade Agrícola: Cultura de Framboesas e Citrinos) 

LOMBITA  
Conceição e Estoi 

Conferência Decisória em 26/07/2019 
|FAVORÁVEL CONDICIONADA| 

 

 



ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FARO por Adequação ao RERAE| 
|Termos de Referência| janeiro de 2020 

 

9 

 

 

8. PRAZOS E FASEAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DO 

PLANO  

O procedimento de alteração segue os termos definidos no RJIGT, mais concretamente no 

n.º 1 do artigo 119.º e artigos conexos, salvaguardando-se o disposto no n.º 2 do artigo 

12.º do RERAE, estabelecendo-se um prazo máximo para a sua concretização de 150 (cento 

e cinquenta) dias úteis, prorrogável por um período máximo igual, nos termos do n.º 6 do 

artigo 76.º do RJIGT. O não cumprimento dos prazos estabelecidos determina a caducidade 

do procedimento conforme o n.º 7 do artigo 76.º do RJIGT. 

 

O faseamento do procedimento da alteração do PDM de Faro é o seguinte: 

 Deliberação da Câmara Municipal (CM), em Reunião Ordinária Pública, que determine 

a Alteração do PDM, com base nos termos de referência. 

 Período de Discussão Pública. 

 Deliberação da CM, em Reunião Ordinária Pública, sobre os resultados da Discussão 

pública e envio da Proposta Final de Alteração do PDM para a aprovação da 

Assembleia Municipal (AM). 

 Aprovação da Alteração do Plano em sessão da AM. 

 Publicação e Depósito. 

 

Uma vez que trata de uma adequação a um instrumento de gestão territorial decorrente de 

uma deliberação de Conferência Decisória realizada no âmbito do RERAE, no sentido 

favorável ou favorável condicionado, este procedimento, de acordo com o n.º 2 do artigo 

12.º do RERAE, apenas tem que cumprir as “regras” de discussão pública (pelo prazo de 

apenas 15 dias úteis), aprovação, publicação e depósito, nos termos do regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial em vigor, não lhe sendo aplicáveis os demais trâmites 

previstos neste regime. Assim, sendo, este procedimento de adequação também não inclui 

uma fase de acompanhamento ou de concertação por parte da Comissão de Coordenação 

territorialmente competente. 
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O prazo para a alteração/adequação do plano diretor municipal são os seguintes: 

 

 Alteração do Plano (prazo global): 120 dias 

Este é o prazo estimado para a submissão da Proposta Final de Alteração do Plano à 

aprovação da Assembleia Municipal, contado a partir da publicação em Diário da República 

da deliberação que determina a abertura do procedimento de alteração do Plano. 

 

 Publicação e Depósito da Alteração do Plano em Diário da República: 30 

dias 

Este é o prazo contado a partir da data de aprovação da Alteração do Plano pela Assembleia 

Municipal 3.  

 

30 30 30 30 30 

PUBLICAÇÃO EM 

DIÁRIO DA 

REPÚBLICA 

 

 

 

 

INÍCIO DA 

DISCUSSÃO 

PÚBLICA 

 

 

 

 

RELATÓRIO  

PONDERAÇÃO DA 

DISCUSSÃO PÚBLICA 

DELIBERAÇÃO DA CM, EM REUNIÃO 

ORDINÁRIA PÚBLICA, SOBRE OS 

RESULTADOS DA DISCUSSÃO 

PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

SUBMISSÃO DA PROPOSTA FINAL DE 

ALTERAÇÃO DO PLANO À AM 

 

 

 

 

APROVAÇÃO DA 

PROPOSTA FINAL 

EM AM 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO 

E 

DEPÓSITO 

 

    

ALTERAÇÃO DO PLANO 150 

 

9. ANEXOS 

Ortofotomapas (1/5000) 

Atas e Pareceres das Conferências Decisórias acompanhadas pelas Deliberações de 

Reunião de Câmara 

                                           
3 O prazo máximo estabelecido na alínea a) do n.º 2 do artigo 92.º do RJIGT são 60 dias. 


