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• c8·~ CAMARA MUNICIPAL DA COVILHA 

1 A Camara Municipal da Covilha determinou em reuniao realizada a 17-12-2021 o inicio do procedimento da 5.! Altera~ao do PDM da 

Covilha. 

Documentos que se dao como inteiramente reproduzidos na presente ata e ficam, para todos 
os efeitos legais, arquivados em pasta propria existente para o efeito. 

A Camara deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar por Declara~ao, ao abrigo do artigo 121,Q do RJIGT, a altera~ao por 
adapta~ao do Plano de Urbaniza~ao da Grande Covilha (PUGC} decorrente da 
Revoga~ao do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilita~ao do Bairro das 
Machedes, e que constitui a 3.!! Altera~ao do PUGC, nos termos da proposta que 
consta do documento em anexo; 

b) Transmitir a Declara~ao de aprova~ao da altera~ao por adapta~ao do PPUGC a 
Assembleia Municipal, nos termos do n.Q 4 do artigo 121.Q do RJIGT; 

c) Transmitir a Declara~ao de aprova~ao da altera~ao por adapta~ao do PUGC a CCDRC 
- Comissao de Coordena~ao e Desenvolvimento Regional do Centro, nos termos do 
n.Q 4 do artigo 121Q do RJJGT. 

Nos termos do n.Q 4 do artigo 191.Q por remissao do n.Q 4 do artigo 121.Q, ambos do RJIGT, a 
Declara~ao de aprova~ao de altera~ao do PUGC devera ser publicada na 2.!! Serie do Diario 
da Republica, publicitada no Boletim Municipal e na pagina da Internet do Municipio. 

b) 4.!! Altera~ao ao Plano de Urbaniza~ao da Grande Covilha -lnicio do procedimento 

Presente informa<;:ao 1-CMC/2022/39 da Senhora Chefe de Divisao de Planeamento e de 
Gestae de Cofinanciamento de lnvestimento - Isabel Matias, Eng.!! e proposta de decisao do 
Senhor Diretor do Departamento de Obras e Planeamento, constantes da distribui<;:ao no 
sistema informatica de gestae documental com a referenda EDOC/2022/740, que se 
transcreve: 

"No seguimento da publicac;oo da Lei n.!2 31/2014, de 30 de maio que estabeleceu a Lei de 
Bases Gerais da Palitica Publica de So/as, de Ordenamento do Territ6rio e de Urbanismo 
{LBGPPSOTU}, o Decreto-Lei n_g 80/2015, de 14 de maio, procedeu a Revisoo do Regime 

Juridicos dos lnstrumentos de Gestoo Territorial (RJIGT}, em cumprimento do disposto no 
artigo 81.g daquela lei. 

Com a revisoo do RJIGT, a norma do artigo 199.Q desse diploma veio determinar a obrigac;oo 
de aplicac;oo das novas regras relativas a classificac;oo e qualificac;oo do solo, e estabeleceu um 
prazo para adaptac;oo para os Pianos Territoriais em vigor. Esse prazo foi suspenso por forc;a 
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