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CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL DO PLANO DE PORMENOR DO REVOLTILHO 

(ALTERAÇÃO) - ELVAS 

 

Aos dezanove dias do mês de agosto de 2021, realizou-se na CCDR Alentejo, a 

conferência procedimental relativa ao plano em epígrafe, de acordo com o estabelecido no 

Artigo 86º do D.L. nº 80/2015 de 14 de maio, tendo sido convocadas, através da PCGT, as 

seguintes Entidades: 

 

 

- Autoridade Nacional de Protecção Civil 

 

 

A Câmara Municipal de Elvas deliberou, na sua reunião de 23/09/2019, proceder à 

alteração do Plano de Pormenor do Revoltilho. A referida Deliberação foi publicada no 

Diário da República n.º 239, 2ª série, sob o Aviso n.º 19965/2020, de 10/12/2020, 

juntamente com o período de recolha de sugestões e informações.  

 

O Plano encontra-se instruído com os elementos a alterar previstos no artigo 107º do 

Decreto-Lei nº 80/2015 de 14 de maio, tendo sido justificada a não sujeição do plano a 

avaliação ambiental estratégica, conforme previsto no artigo 120.º do mesmo diploma e em 

consonância com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de julho. 

 

A Câmara Municipal de Elvas pretende alterar o plano de pormenor no que se refere aos 

usos propostos em dois lotes do plano ainda por edificar, através de uma permuta dos 

respetivos usos, não alterando áreas nem parâmetros de edificabilidade estabelecidos no 

plano de Pormenor. 

 

 

PARECERES DAS ENTIDADES  

 

 

 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL: 

 

Emitiu parecer favorável, conforme documento em anexo. 

 

 CCDRA: 

 

A presente alteração incide sobre os usos entre os lotes C2 e G3 do Plano de 

Pormenor do Revoltiho, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

175/2005, de 14 de novembro. 
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A alteração incide apenas no quadro sinótico da Planta de Implantação do Plano, 

mantendo-se inalterável o desenho urbano da mesma. Chama-se, no entanto, a 

atenção que, na legenda deverá ser feita menção ao procedimento a que respeita (no 

caso, “Alteração”). 

 

A alteração supra referida é acompanhada de uma breve Memória Descritiva e 

Justificativa que fundamenta a solução proposta.  

 

Assim, considerando que não haverá alteração da coerência global do plano, sendo a 

presente alteração de caráter pontual, esta CCDR não tem nada a opor ao seguimento 

do Plano. 

 
 
CONCLUSÃO 

 

No âmbito do previsto no artigo 86.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, a alteração do Plano de Pormenor do Revoltilho poderá prosseguir para a fase 

de discussão pública e posteriormente para aprovação pela Assembleia Municipal e 

publicação, conforme previsto nos artigos 89.º, 90.º e 92.º do diploma acima identificado. 

 

Dada a realização da reunião com recurso a meios telemáticos, o parecer da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil será anexado à presente ata. 

 

Évora, 19 de agosto de 2021 

 

 

         

 

  

 

 

CCDRA 

 

 

 






