Concordo com a proposta de parecer favorável, os
termos propostos.
Concordo.

Informação nº INF_DSOT_ROM_6376/2017
Assunto

Proc. nº DSOT-IGT_41/2017

Data 27-07-2017

Alteração do PDM de Chaves- Alteração ao Regulamento.
Emissão de parecer nos termos do artigo 86.º por remissão do nº2 do artigo 119 do
RJIGT, Dereto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio

1. Enquadramento
Através do ofício n.º537/DGOT/2017, de 4 de Julho de 2017, veio a Câmara Municipal de Chaves apresentar
a proposta de alteração ao regulamento, parecer nos termos do Artigo 86.º por remissão do n.º 2 do
artigo 119.º do RJIGT, revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, relativamente à proposta de
alteração ao Plano Diretor Municipal.
Após análise dos elementos apresentados, constata-se que se trata de alteração ao regulamento, com
a introdução das disposições regulamentares das medidas preventivas estabelecidas para o PDM, na
sequência do término do prazo máximo de vigência das mesmas, publicadas e prorrogadas em D.R -2ª Série
nº 143 de 27-07-2016 através do aviso nº9339/2016, para os espaços urbanos e urbanizáveis da classe 1,
categoria 1.1 cidade de Chaves e categoria 1.2- vila de Vidago.
Assim como a introdução de normas relacionadas com o regime de regularização das Atividades
Económicas, o regime do turismo no espaço rural relativamente à dimensão da parcela e sua localização
dentro ou fora da área de proteção à zona urbana de Chaves. O regulamento prevê também a introdução
do texto integral da alteração anteriormente efetuadas relativamente ao artigo 36ºsobre as “Instalações
adstritas às explorações, agrícolas, pecuárias, silvo-pastoris ou florestais”.
Embora sejam um conjunto de alterações regulamentares avulso novas e outras já publicadas
anteriormente, considera-se que há interesses específicos a ponderar no todo das alterações do
regulamento que justificam a convocatória de Entidades da Administração Central para a conferência
procedimental prevista na disposição legal acima referida, fazendo parte o presente parecer desta CCDR,
o qual incide sobre os aspetos previstos na alínea a)e b) do n.º2 do artigo 85.º, -Cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis, e -Conformidade ou compatibilidade da proposta de plano com os
programas territoriais existentes, e que fará parte integrante do parecer final a emitir.
2.
Procedimentos
A Câmara Municipal de Chaves deliberou, em reunião de Camara de 15 de maio de 2017, abrir o
procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal com os termos de referência que publicita no aviso
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n.º 6316/2017, em DR-2ª série, nº 108 de 5 de junho, no qual fixou igualmente o prazo para a participação
preventiva.
Na mesma reunião deliberou ainda não sujeitar à referida alteração à avaliação ambiental dado tratar-se de
alterações a um instrumento de gestão territorial não suscetível de ter efeitos significativos no ambiente,
nos termos do disposto no artigo 120.º do RJIGT.
Concluída a participação preventiva, e feitas as adaptações necessárias tendo em conta a entrada em vigor
da revisão do RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio) o Município remeteu para os procedimentos
referidos em epígrafe a proposta de alteração do PDM.
3.
Conteúdo da alteração
As alterações propostas, incidem na introdução no regulamento das disposições estabelecidas nas medidas
preventivas agora caducas, incidem sobre os espaços pertencentes às categorias 1.1-cidade de chaves e 1.2vila de Vidago, para a construção avulsa às regras de edificabilidade, às operações de loteamento urbano,
áreas disciplinadas por projetos de ordenamento urbanístico, alinhamentos das edificações. A introdução
de normas relacionadas com o regime extraordinário da Regularização das atividades económicas (RERAE),
alteração das áreas mínimas da parcela para empreendimentos turísticos em espaço rural, alteração das
normas para a unidade operativa do Parque Empresarial de Chaves e respectiva envolvente.
4-Apreciação da Proposta
4.1 Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.
Em 15 de maio de 2017, a Câmara Municipal de Chaves deliberou proceder à alteração ao PDM tendo
em vista dar resposta à evolução das condições sócio económicas bem como a necessidade de garantir as
disposições regulamentares contempladas nas medidas preventivas do PDM, a caducar, sem possibilidade
de novo prolongamento, a adaptação do regulamento à regularização das atividades económicas, adaptação
às necessidade e regulação do desenvolvimento do setor do turismo e de melhor gestão do Parque
Empresarial de Chaves.
A Câmara Municipal, deliberou dispensar de avaliação ambiental à presente alteração ao plano nos termos
do n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com o fundamento de que as alterações
em causa, são pontuais ao nível do regulamento, que servem para clarificar questões regulamentares
relacionadas com a gestão do plano, não interferem na articulação com os outros planos e programas
existentes, as alterações preconizadas não são suscetível de produzir efeitos no ambiente.
Foi determinado um prazo de 15 dias úteis (a contar da data da publicação) para a participação pública,
durante o qual os interessados puderam formular sugestões e ou apresentar informações sobre quaisquer
questões que pudessem ser consideradas no âmbito do procedimento de alteração do plano, tendo-se
dado cumprimento ao estabelecido no n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
4.2 Compatibilidade ou conformidade da proposta de alteração com o instrumento de gestão territorial
eficaz.
A proposta de alteração ao PDM traduz-se no seguinte:
1-Alteração do regulamento relativamente aos Espaços urbanos e urbanizáveis (classe I) na caraterização
e destino de uso, nas parcelas em continuidade com o solo urbano, na construção avulsa permitindo a
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instalação de sistemas individuais das infraestruturas nas redes de abastecimento e drenagem, nas regras
de edificabilidade na cércea alinhamentos com novas regras para a cidade de Chaves a da Vila de Vidago,
aglomerados urbanos e periurbanos de Chaves. Contempla também alteração aos parâmetros para as
áreas disciplinadas por planos de urbanização.
A integração dos artigos ligados ao parque Empresarial de Chaves, aos empreendimentos de turismo em
espaço rural, a introdução do artigo no âmbito do RERAE ligado às “Atividades Económicas” .
Não havendo reclassificação de solo não se identifica a existência de incompatibilidade na proposta de
alteração com o IGT eficaz.
4.3 Fundamento técnico das soluções defendidas pela Câmara Municipal.
A fundamentação apresentada pela Camara municipal para as alterações baseia-se na necessidade de
garantir a continuidade das normas das medidas preventivas do PDM que caducam este mês de Julho, a
introdução no regulamento de regras que haviam sido alteradas e publicadas nomeadamente para o Parque
Empresarial de Chaves e ainda adaptação do regulamento para a legalização das atividades económicas
e novas regras para edificabilidade no espaço rural dos empreendimentos turísticos, permitindo assim
um aumento do investimento no concelho que contribuirá para a revitalização económica local e
tendencialmente para um maior desenvolvimento socioeconómico do Concelho de Chaves. Justificação
que me parece possível de ser aceite, uma vez que as alterações pretendidas não preveem a reclassificação
de novas áreas urbanas nem o aumento das mesmas no PDM atual.
As alterações do regulamento, implicam a alteração da redação dos seguintes artigos:
Introdução no Artigos 15ºdo nº 4-A, no artigo 18º-nova redação para o nº1 e alínea b) do nº1.
No artigo 19º-Regras de edificabilidade-nova redação do nº1 e introdução no nº2 as alíneas a) e a1) d),
e) ficando revogadas as alíneas b) e c)e f). Foi introduzido o nº2A- alínea a), b) e ainda uma nova redação
ao nº4
No artigo 20-operações de loteamento urbano-alteração da alínea b) do nº1, e revoga o nº2 na totalidade,
no nº3 revoga a alínea c).
O artigo 22º-Edificação máxima-é revogado
O artigo 23º-Areas disciplinadas por planos de urbanização-introdução das alíneas a), b), c) e d) do nº2.
O artigo 24º- Áreas disciplinadas por projetos de ordenamento urbanístico-alteração do nº3 alínea a) e
b) e revoga o nº4.
O artigo 25º-Transferências de capacidade construtiva- revoga o nº 5 e nº6 e o nº8
Introduz o artigo 29ºA-Parque empresarial de Chaves
O artigo 36º- -Instalações adstritas às explorações - dá nova redação à alínea b) do nº2 e introduz o nº3
O artigo 38º-Empreendimentos de turismo no espaço rural –é revogada a alínea a) do nº2.
Introduz o artigo 70ºA-Regularização no âmbito do RERAE
O artigo 73º-Regime transitório é revogado
É introduzido o anexo nº5-(referente ao artigo29º-A) Unidades Operativas do Parque Empresarial de
Chaves-
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Relativamente às alterações propostas em espaços urbanos e urbanizáveis (classe1) artigo 15º, e
considerando as recomendações da Comissão Nacional do Território, nos termos da alínea b) do nº2
do artigo 184ºdo Dec-Lei nº80/2015, de 14 de maio, que sempre que ocorra alterações regulamentares
pontuais como é este caso, em que nada alteram a classificação de solo constante na planta de ordenamento,
estas alterações não estão sujeitas ao disposto no nº2 do artigo 82º da lei de Base da Politica Publica de
Solo, Ordenamento do território e Urbanismo e ao nº1 do artigo 199º do RJIGT. Considera-se assim
poder aceitar as alterações solicitadas.
5. Conclusão
Em face do exposto, considera-se que a presente proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de
Chaves está em condições de merecer parecer favorável.

Técnica Superior
Rosario Magalhaes
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11/08/2017

Município de Chaves Correio - FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07

Ana Augusto <ana.augusto@chaves.pt>

FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07
1 mensagem
Rosario Magalhaes <Rosario.Magalhaes@ccdr-n.pt>
28 de julho de 2017 às 11:16
Para: "Ana Augusto (ana.augusto@chaves.pt)" <ana.augusto@chaves.pt>
Cc: Cristina Guimaraes <cristina.guimaraes@ccdr-n.pt>, Jose Freire <jose.freire@ccdr-n.pt>
Segue em anexo o mail recebido da DRAPN.

Cumprimentos,

Rosário Magalhães

TÉCNICO SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal
TEL +351 22 608 63 00 l FAX +351 22 606 14 83

www.ccdr-n.pt www.novonorte.qren.pt
l

AVISO LEGAL

De: Anabela Ventura [mailto:a.ventura@drapnorte.pt]
Enviada: quinta-feira, 27 de julho de 2017 15:54
Para: Rosario Magalhaes
Assunto: RE: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07

Cara colega
Tal como transmitido, telefonicamente, o Engº Luís Brandão, responsável pelo acompanhamento dos PDM’s,
encontra-se de férias e como tal não poderá estar presente na reunião de amanhã. No entanto, e em contacto com o
mesmo, foi-me informado que dado o teor da alteração, e desde que sejam asseguradas as questões relativas à
condicionante RAN, não há qualquer inconveniente na ausência da DRAPN.

Cumprimentos,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0425e7e7af&jsver=ZhfC5dUQApA.pt_PT.&view=pt&cat=ALTERA%C3%87%C3%83O%20PDM&searc…
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Município de Chaves Correio - FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07

Anabela Ventura
Técnico Superior

Logo_DRAPN
Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte
Rua Dr. Francisco Duarte, 365 – 1º Andar
4715-017 Braga, PORTUGAL
TEL + 351 25 320 64 00 FAX + 351 25 320 64 01
www.drapnorte.pt

De: Manuel Cardoso [mailto:manuelcardoso@drapnorte.pt]
Enviada: quinta-feira, 27 de julho de 2017 11:28
Para: 'Anabela Ventura'
Cc: 'Paula Assis'
Assunto: FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07

Para os devidos efeitos.

Manuel Cardoso
Diretor Regional

Digital_PT_MFDR_4C_H_FC_DRAPN MAR

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
Rua da Republica, 133
5370-347 – Mirandela, PORTUGAL
TEL. + 351 278 260 923 FAX +351 278 260 976
http://www.drapnorte.pt

De: Paula Assis [mailto:paulassis@drapnorte.pt]
Enviada: 26 de julho de 2017 15:43
Para: manuelcardoso@drapnorte.pt
Assunto: FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07

-----------------------------------------------------------------------------------------https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0425e7e7af&jsver=ZhfC5dUQApA.pt_PT.&view=pt&cat=ALTERA%C3%87%C3%83O%20PDM&searc…
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Município de Chaves Correio - FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07

Ana Augusto <ana.augusto@chaves.pt>

FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07
1 mensagem
Rosario Magalhaes <Rosario.Magalhaes@ccdr-n.pt>
28 de julho de 2017 às 11:13
Para: "Ana Augusto (ana.augusto@chaves.pt)" <ana.augusto@chaves.pt>
Cc: Cristina Guimaraes <cristina.guimaraes@ccdr-n.pt>, Jose Freire <jose.freire@ccdr-n.pt>
Segue em anexo o mail enviado pela APA IP/ARHN,
Esta entidade não tem qualquer objeção à alteração proposta de alteração ao regulamento do PDM de Chaves.

Cumprimentos,

Rosário Magalhães

TÉCNICO SUPERIOR / DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal
TEL +351 22 608 63 00 l FAX +351 22 606 14 83
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AVISO LEGAL

De: Sandra Sarmento [mailto:sandra.sarmento@apambiente.pt]
Enviada: sexta-feira, 28 de julho de 2017 09:17
Para: Rosario Magalhaes
Cc: Fatima do Sul
Assunto: FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07

Cara Arquiteta Rosário

No seguimento da conversa de ontem informo que não vou poder estar presente na Conferência Procedimental
programada para hoje, uma vez que já tinha outros compromissos assumidos.
Por último, após uma breve análise dos documentos remetidos, informo que a APA I.P./ARHN não tem qualquer
objeção relativamente à proposta de alteração ao Regulamento do PDM de Chaves.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0425e7e7af&jsver=ZhfC5dUQApA.pt_PT.&view=pt&cat=ALTERA%C3%87%C3%83O%20PDM&searc…
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Município de Chaves Correio - FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07

Com os meus melhores cumprimentos

SS

Sandra Sarmento
Chefe de Divisão
Divisão do Douro Interior
Administração da Região Hidrográfica do Norte
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Rua Coronel João Maria Sarmento Pimentel, nº332 R/C Esquerdo
5370-326 Mirandela | Portugal
Telefone: (+351) 27 8265026 | Fax: (+351) 27 8265332
sandra.sarmento@apambiente.pt

De: ARHNorte.geral
Enviada: 26 de julho de 2017 15:02
Para: Sandra Sarmento <sandra.sarmento@apambiente.pt>
Assunto: FW: Alteração do PDM de Chaves - Convocatória dia 28.07

Fátima Madureira

Secretariado
Administração da Região Hidrográfica do Norte

cid:image008.jpg@01D1495E.C9E9C7F0

Rua Formosa, 254
4049-030 PORTO | PORTUGAL
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0425e7e7af&jsver=ZhfC5dUQApA.pt_PT.&view=pt&cat=ALTERA%C3%87%C3%83O%20PDM&searc…
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Concordo com a proposta de parecer favorável, os
termos propostos.
Concordo.

Informação nº INF_DSOT_ROM_6376/2017
Assunto

Proc. nº DSOT-IGT_41/2017

Data 27-07-2017

Alteração do PDM de Chaves- Alteração ao Regulamento.
Emissão de parecer nos termos do artigo 86.º por remissão do nº2 do artigo 119 do
RJIGT, Dereto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio

1. Enquadramento
Através do ofício n.º537/DGOT/2017, de 4 de Julho de 2017, veio a Câmara Municipal de Chaves apresentar
a proposta de alteração ao regulamento, parecer nos termos do Artigo 86.º por remissão do n.º 2 do
artigo 119.º do RJIGT, revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, relativamente à proposta de
alteração ao Plano Diretor Municipal.
Após análise dos elementos apresentados, constata-se que se trata de alteração ao regulamento, com
a introdução das disposições regulamentares das medidas preventivas estabelecidas para o PDM, na
sequência do término do prazo máximo de vigência das mesmas, publicadas e prorrogadas em D.R -2ª Série
nº 143 de 27-07-2016 através do aviso nº9339/2016, para os espaços urbanos e urbanizáveis da classe 1,
categoria 1.1 cidade de Chaves e categoria 1.2- vila de Vidago.
Assim como a introdução de normas relacionadas com o regime de regularização das Atividades
Económicas, o regime do turismo no espaço rural relativamente à dimensão da parcela e sua localização
dentro ou fora da área de proteção à zona urbana de Chaves. O regulamento prevê também a introdução
do texto integral da alteração anteriormente efetuadas relativamente ao artigo 36ºsobre as “Instalações
adstritas às explorações, agrícolas, pecuárias, silvo-pastoris ou florestais”.
Embora sejam um conjunto de alterações regulamentares avulso novas e outras já publicadas
anteriormente, considera-se que há interesses específicos a ponderar no todo das alterações do
regulamento que justificam a convocatória de Entidades da Administração Central para a conferência
procedimental prevista na disposição legal acima referida, fazendo parte o presente parecer desta CCDR,
o qual incide sobre os aspetos previstos na alínea a)e b) do n.º2 do artigo 85.º, -Cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis, e -Conformidade ou compatibilidade da proposta de plano com os
programas territoriais existentes, e que fará parte integrante do parecer final a emitir.
2.
Procedimentos
A Câmara Municipal de Chaves deliberou, em reunião de Camara de 15 de maio de 2017, abrir o
procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal com os termos de referência que publicita no aviso
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n.º 6316/2017, em DR-2ª série, nº 108 de 5 de junho, no qual fixou igualmente o prazo para a participação
preventiva.
Na mesma reunião deliberou ainda não sujeitar à referida alteração à avaliação ambiental dado tratar-se de
alterações a um instrumento de gestão territorial não suscetível de ter efeitos significativos no ambiente,
nos termos do disposto no artigo 120.º do RJIGT.
Concluída a participação preventiva, e feitas as adaptações necessárias tendo em conta a entrada em vigor
da revisão do RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio) o Município remeteu para os procedimentos
referidos em epígrafe a proposta de alteração do PDM.
3.
Conteúdo da alteração
As alterações propostas, incidem na introdução no regulamento das disposições estabelecidas nas medidas
preventivas agora caducas, incidem sobre os espaços pertencentes às categorias 1.1-cidade de chaves e 1.2vila de Vidago, para a construção avulsa às regras de edificabilidade, às operações de loteamento urbano,
áreas disciplinadas por projetos de ordenamento urbanístico, alinhamentos das edificações. A introdução
de normas relacionadas com o regime extraordinário da Regularização das atividades económicas (RERAE),
alteração das áreas mínimas da parcela para empreendimentos turísticos em espaço rural, alteração das
normas para a unidade operativa do Parque Empresarial de Chaves e respectiva envolvente.
4-Apreciação da Proposta
4.1 Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.
Em 15 de maio de 2017, a Câmara Municipal de Chaves deliberou proceder à alteração ao PDM tendo
em vista dar resposta à evolução das condições sócio económicas bem como a necessidade de garantir as
disposições regulamentares contempladas nas medidas preventivas do PDM, a caducar, sem possibilidade
de novo prolongamento, a adaptação do regulamento à regularização das atividades económicas, adaptação
às necessidade e regulação do desenvolvimento do setor do turismo e de melhor gestão do Parque
Empresarial de Chaves.
A Câmara Municipal, deliberou dispensar de avaliação ambiental à presente alteração ao plano nos termos
do n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com o fundamento de que as alterações
em causa, são pontuais ao nível do regulamento, que servem para clarificar questões regulamentares
relacionadas com a gestão do plano, não interferem na articulação com os outros planos e programas
existentes, as alterações preconizadas não são suscetível de produzir efeitos no ambiente.
Foi determinado um prazo de 15 dias úteis (a contar da data da publicação) para a participação pública,
durante o qual os interessados puderam formular sugestões e ou apresentar informações sobre quaisquer
questões que pudessem ser consideradas no âmbito do procedimento de alteração do plano, tendo-se
dado cumprimento ao estabelecido no n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
4.2 Compatibilidade ou conformidade da proposta de alteração com o instrumento de gestão territorial
eficaz.
A proposta de alteração ao PDM traduz-se no seguinte:
1-Alteração do regulamento relativamente aos Espaços urbanos e urbanizáveis (classe I) na caraterização
e destino de uso, nas parcelas em continuidade com o solo urbano, na construção avulsa permitindo a
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instalação de sistemas individuais das infraestruturas nas redes de abastecimento e drenagem, nas regras
de edificabilidade na cércea alinhamentos com novas regras para a cidade de Chaves a da Vila de Vidago,
aglomerados urbanos e periurbanos de Chaves. Contempla também alteração aos parâmetros para as
áreas disciplinadas por planos de urbanização.
A integração dos artigos ligados ao parque Empresarial de Chaves, aos empreendimentos de turismo em
espaço rural, a introdução do artigo no âmbito do RERAE ligado às “Atividades Económicas” .
Não havendo reclassificação de solo não se identifica a existência de incompatibilidade na proposta de
alteração com o IGT eficaz.
4.3 Fundamento técnico das soluções defendidas pela Câmara Municipal.
A fundamentação apresentada pela Camara municipal para as alterações baseia-se na necessidade de
garantir a continuidade das normas das medidas preventivas do PDM que caducam este mês de Julho, a
introdução no regulamento de regras que haviam sido alteradas e publicadas nomeadamente para o Parque
Empresarial de Chaves e ainda adaptação do regulamento para a legalização das atividades económicas
e novas regras para edificabilidade no espaço rural dos empreendimentos turísticos, permitindo assim
um aumento do investimento no concelho que contribuirá para a revitalização económica local e
tendencialmente para um maior desenvolvimento socioeconómico do Concelho de Chaves. Justificação
que me parece possível de ser aceite, uma vez que as alterações pretendidas não preveem a reclassificação
de novas áreas urbanas nem o aumento das mesmas no PDM atual.
As alterações do regulamento, implicam a alteração da redação dos seguintes artigos:
Introdução no Artigos 15ºdo nº 4-A, no artigo 18º-nova redação para o nº1 e alínea b) do nº1.
No artigo 19º-Regras de edificabilidade-nova redação do nº1 e introdução no nº2 as alíneas a) e a1) d),
e) ficando revogadas as alíneas b) e c)e f). Foi introduzido o nº2A- alínea a), b) e ainda uma nova redação
ao nº4
No artigo 20-operações de loteamento urbano-alteração da alínea b) do nº1, e revoga o nº2 na totalidade,
no nº3 revoga a alínea c).
O artigo 22º-Edificação máxima-é revogado
O artigo 23º-Areas disciplinadas por planos de urbanização-introdução das alíneas a), b), c) e d) do nº2.
O artigo 24º- Áreas disciplinadas por projetos de ordenamento urbanístico-alteração do nº3 alínea a) e
b) e revoga o nº4.
O artigo 25º-Transferências de capacidade construtiva- revoga o nº 5 e nº6 e o nº8
Introduz o artigo 29ºA-Parque empresarial de Chaves
O artigo 36º- -Instalações adstritas às explorações - dá nova redação à alínea b) do nº2 e introduz o nº3
O artigo 38º-Empreendimentos de turismo no espaço rural –é revogada a alínea a) do nº2.
Introduz o artigo 70ºA-Regularização no âmbito do RERAE
O artigo 73º-Regime transitório é revogado
É introduzido o anexo nº5-(referente ao artigo29º-A) Unidades Operativas do Parque Empresarial de
Chaves-
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Relativamente às alterações propostas em espaços urbanos e urbanizáveis (classe1) artigo 15º, e
considerando as recomendações da Comissão Nacional do Território, nos termos da alínea b) do nº2
do artigo 184ºdo Dec-Lei nº80/2015, de 14 de maio, que sempre que ocorra alterações regulamentares
pontuais como é este caso, em que nada alteram a classificação de solo constante na planta de ordenamento,
estas alterações não estão sujeitas ao disposto no nº2 do artigo 82º da lei de Base da Politica Publica de
Solo, Ordenamento do território e Urbanismo e ao nº1 do artigo 199º do RJIGT. Considera-se assim
poder aceitar as alterações solicitadas.
5. Conclusão
Em face do exposto, considera-se que a presente proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de
Chaves está em condições de merecer parecer favorável.

Técnica Superior
Rosario Magalhaes
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