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CAMARA MUNICIPAL DA COVILHA 

A Camara deliberou, com a absten~ao do Senhor Vereador Adolfo Miguel Batista Me quita 
Nunes: 

a) Aprovar por declara~ao a altera~ao por adapta~ao do Plano Diretor Municipal da 
Covilha, que transpoe o conteudo do POPNSE - Plano de Ordenamento do Parque 
Natural da Serra da Estrela eo POACV- Plano de Ordenamento da Albufeira da Cova 
do Viriato, nos termos do nJ! 3 do artigo 121.Q do Decreto-Lei n.Q 80/20015, de 14 
de maio, que aprova a revisao do Regime Jurldico dos lnstrumentos de Gestao 
Territorial (RJIGT); 

b) Transmitir a declara~ao de aprova~ao da altera~ao do PDM da Covilha 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 do PDM da Covilha a CCDRC -
Comissao de Coordena~ao e Desenvolvimento Regional do Centro, nos termos do 
n.Q 4 do artigo 121.Q do RJIGT. 

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

d) Proposta de reinlcio do procedimento de Revisao do PDM da Covilha 

Presente informar;ao n.2 1-CMC/2020/1031, datada de 19.05.2020, da Divisao de Planeamento 
e Gestao de Cofinanciamento de lnvestimento, constante da distribuir;ao no sistema 
informatica de gestao documental com a referenda EDOC/ 2020/ 13640, propondo que a 
Camara Municipal delibere determinar o reinfcio do procedimento de Revisao do PDM da 
Covilha; Reconhecer a oportunidade da elaborar;ao dessa Revisao; aprovar os Termos de 
Referenda; Aprovar os Objetivos Estrategicos; determinar que a Revisao do PDM da Covilha 
encontra-se sujeita a Avaliar;ao Ambiental Estrategica; estabelecer o prazo de 24 meses para 
elaborar;ao da Revisao do PDM da Covilha; estabelecer o prazo de 15 dias de participar;ao 
publica; comunicar a CCDRC-Comissao de Coordenar;ao e Desenvolvimento Regiona l do Centro, 
o teor da deliberar;ao que determinar o reinfcio do procedimento de revisao do PDMC 
acompanhada do Relatorio sobre o Estado do Ordenamento do Territorio (REOT COVILHA 
2019}, informar;ao que a seguir se transcreve: 

"INFORMA<;AO: 

I. INTRODUCAO: 

1.1. 0 Plano Diretor Municipal da Covilha (daravante designado apenas de PDMC ou PDM da 
Covilha) foi ratificado pela Resolw;ao de Conselho de Ministros n.!! 124/ 99, publicada no Diorio 
da Republica, 1 Serie -8, n.!! 248, em 23-10-1999 {PDMC99}. 
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