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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

EDITAL 

Retoma dos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal 

 

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz faz público que, a 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz deliberou, na sua reunião de ordinária de 21 de fevereiro de 2019, 

retomar os trabalhos da elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal do concelho de Reguengos de 

Monsaraz, dando continuidade ao processo já iniciado, fixando um prazo de 18 (dezoito) meses para a conclusão 

do procedimento de revisão, no sentido de adequar este procedimento às sucessivas alterações legislativas 

ocorridas, tendo como objetivo a elaboração de um instrumento de gestão do território estruturante e 

enquadrado no novo contexto estratégico e de ordenamento do território. 

Torna-se, ainda, público que foi deliberado a abertura de um período de participação pública de 15 (quinze) dias 

úteis, contados a partir da publicação do presente Aviso no Diário da República, nos termos do previsto no n.º 3 

do artigo 119.º, conjugado como o n.º 1 do artigo 76.º e com o n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio. 

Quaisquer sugestões, observações, informações e pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer questões que 

possam ser consideradas no âmbito do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal deverão ser dirigidas, 

por escrito ao Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Praça da Liberdade, Apartado 6, 

7201-970 Reguengos de Monsaraz, pelo correio ou através do endereço eletrónico geral@cm-reguengos-

monsaraz.pt. 

E para constar mandei publicar este edital e outros de igual teor nos locais habituais, no Diário da República, 2.ª 

série, conforme se dispõe no artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e ainda no site do 

Município e Boletim Municipal (cf. n.º 1 e 2 do artigo 56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro). 

 

Reguengos de Monsaraz, 22 de março de 2019. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

José Gabriel Calixto 
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