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Exmo.(a) Sr.(a)

Município de São João da Pesqueira
Av Marquês de Soveral nº 18
5130-321 São João da Pesqueira 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência

Of n.º 205/PDM 02/02/2017 OF_DOGET_LA_2163/2017
REN_12/2015

Assunto|Subject Alterações à REN do concelho de São João da Pesqueira -- propostas de exclusão

Em resposta ao apresentado pelo ofício em epígrafe, o qual deu entrada nesta CCDR a 07/02/2017, informa-
se V.Ex.ª que esta CCDR concorda com as 155 exclusões apresentadas, as quais são aceitáveis nas tipologias
“áreas com risco de erosão” e “cabeceiras de linhas de água”, não só pela existência de compromissos
(edificações existentes e projetos aprovados) – C – bem pelas propostas de Ordenamento – E --, as quais
são justificadas e não colocam em causa as funcionalidades destas tipologias. Não obstante o exposto, foram
encontrados alguns lapsos na memória descritiva e folhas que compõem a carta da REN da proposta e que
poderão ser colmatados no âmbito da proposta final a remeter a esta CCDR para efeitos de publicação,
a saber:

1. o E59 não se encontra na tabela da página 83, bem como posteriormente o Ortofotomapa com
a respetiva fundamentação (página 61);

2. a folha 139-2, em Várzea de Trevões, não foi atualizada, encontrando-se ainda identificado o E60;
3. o C71 deveria ter desaparecido da tabela da página 88, tal como consta da imagem dessa página,

devendo igualmente retirar-se a fundamentação da página 91;
4. a carta da REN, nomeadamente as 16 folhas que compõem a carta, deverão cumprir com

os critérios do formulário, que se encontra em preparação por esta CCDR e que em breve
estará disponível no website da CCDR, sendo de realçar que as folhas deverão conter, entre
outras informações, a tabela com as exclusões aprovadas.

Com os melhores cumprimentos,

D
ata de expedição: 15-02-2017


