Edital n.º 11/2022
ANA PAULA FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Tavira, TORNA PÚBLICO, nos termos e
para efeitos do disposto nos artigos 76.º e 88.º, ambos do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a
Câmara Municipal de Tavira, em reunião ordinária realizada em 8 de fevereiro de 2022, deliberou aprovar a
reabertura do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Tavira, fixando um prazo de 18
meses para a conclusão do procedimento de revisão, prazo esse que inicia a sua contagem no dia 1 de março de
2022, aceitando como válidas as etapas realizadas no atual procedimento de revisão, bem como o conjunto de
conteúdos documentais e materiais já produzidos. Foi ainda deliberada a abertura de um período de
participação pública de 15 (quinze) dias úteis.
Assim, cumpre proceder-se à abertura de um período de PARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE
REVISÃO DO PDM DE TAVIRA, convidando-se todos os interessados a apresentar sugestões e informações
sobre questões que entendam dever ser consideradas no âmbito do procedimento em apreço, no período
compreendido ENTRE O DIA 24 DE FEVEREIRO E O DIA 17 DE MARÇO DE 2022.
Os elementos do processo poderão ser consultados no sítio eletrónico do Município (www.cm-tavira.pt) ou nas
instalações da Divisão de Planeamento, Inovação e Empreendedorismo, todos os dias úteis, nas horas normais
de expediente. Os interessados, devidamente identificados, poderão apresentar eventuais sugestões e
informações, dentro do período atrás referido, por escrito e em impresso próprio a conceder pelos serviços,
dirigidas à Senhora Presidente da Câmara Municipal, para Câmara Municipal de Tavira, Praça da República,
8800-951 Tavira ou para camara@cm-tavira.pt.
O Aviso que publicita a participação preventiva foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 23 de
fevereiro de 2022, tendo também sido remetido para publicação em dois jornais diários.
Para constar e produzir os efeitos legais se passou o presente EDITAL e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume na área do Município.

Paços do Concelho, 23 de fevereiro de 2022
A Presidente da Câmara Municipal
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