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• CAMARA MUNICIPAL DA COVILHA 

5.3. DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO 

a) S.l! Altera~ao do PDM da Covilha - Proposta de infcio do procedimento 

Presente informac;ao 1-CMC/2021/2760, da Divisao de Planeamento e de Gestao de 
Cofinanciamento de lnvestimento, datada de 10.dezembro.2021, constante da distribuic;ao no 
sistema informatica de gestao documental com a referenda EDOC/2020/35744, respeitante a 
S.l! Alterac;ao do PDM da Covilha- Proposta de infcio do procedimento, que se transcreve: 

"INFORMAf;AO: 

A 2.!! Altera~tio do PDM da Covilhti publicada em Diorio da Republica, 29 Serie - N9 203, pelo 
Aviso n2 16850/2019 de 22 de outubro de 2019, estabeleceu no seu artigo 5.2-D um regime 
excecional e transit6rio de regulariza~tio, que teve como objetivo compatibilizar as edifica~oes 
erigidas em data anterior a vigencia do PDM da Covilhti (23 de outubro de 1999 }, com as norm as 
nele contidas, criando condi~oes legais e regulamentares para a legaliza~tio, mediante a 
apresenta~tio de provo irrefutavel que comprovasse a data de constru~tio, sem prejufzo do dever 
de cumprimento das servidoes e restri~oes de utilidade publica. 

0 prazo fixado para aplica~tio desse regime transit6rio e excecional terminar6 a 31 de dezembro 
de 2021, conforme determina a alfnea b) do n.2 5 do artigo 5.2-D do Regulamento do PDM da 
Covilhti. 

Foi manifestado pela Divistio de Urbanismo a necessidade de ser prorrogado esse prazo, e 
sugerido a sua compatibiliza~tio como o prazo definido no Regime Transit6rio e Excecional 
previsto na a/fnea b) do n.2 5 do artigo 9.2-D do Plano de Urbaniza~tio da Grande Covilhti, o que 
se considera adequado. 

Foi ainda solicitado a clarifica~tio de normas designadamente a aplica~tio do artigo 5.2-A. 

Par outro /ado o Decreta-Lei n. Q 124/2006, de 28 de junho, que estabelecia as medidas e a~oes 
a desenvolver no ambito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra lncendios, foi 
revogado pelo Decreta-Lei n.Q 82/2021, de 13 de outubro, que estabelece o Sistema de Gesttio 
lntegrada de Fogos Rurais no territ6rio continental e define as suas regras de funcionamento, 
pelo que devem as normas do plano ser devidamente atualizadas. 

Par ultimo, em cumprimento com o Principia da coordena~tio e compatibiliza~tio entre 
instrumentos de gesttio territorial, consagrado na Lei de Bases Gerais da Politico Publica de 
Solos, de Ordenamento do Territ6rio e de Urbanismo (LBGPPSOTU} publicada pela Lei n.Q 
31/2014, de 30 de maio, torna-se necessaria atualizaro PDM da Covilhti, emfun~tio da dinamica 
que ocorreu nos Pianos territoriais de nfvel inferior, designadamente, a 2.9 altera~tio do PUGC 
e a revoga~tio do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilita~tio do Bairro das Machedes 
{PPSRBM). 

REUNL~O DE 17.dezembro.2021- DELIBERA(:QES APROVADAS EM MINUTA 
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