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1. Introdução
O Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas (RERAE) surge como uma
oportunidade para que as empresas ou agentes económicos, que cumprem os requisitos do
referido regime, tenha a possibilidade de regularizar, alterar ou ampliar a sua actividade, em
conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, Servidões administrativas e
restrições de utilidade pública e/ou Outras condicionantes.
O presente documento constitui o Relatório de análise e ponderação das participações
recebidas em sede de Discussão Pública relativa à proposta de alteração pontual do PDM no
âmbito do RERAE (Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas - DecretoLei nº 165/2014, de 5 de novembro) e tem como objetivo principal dar cumprimento ao
previsto no nº 6, do artigo 89º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT), com a redacção atual dada pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, que prevê sua
elaboração e publicitação.
De acordo o nº 1, do artigo 89º, da referida legislação, está prevista a participação através da
discussão pública, período que corresponde a uma participação/audição dos cidadãos no
procedimento de elaboração, para que os interessados intervenham no procedimento de
alteração do Plano, apresentando reclamações, observações, sugestões ou pedidos de
esclarecimento.
De seguida a Câmara Municipal pondera as reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimento apresentados pelos particulares, ficando obrigada a resposta fundamentada
perante aqueles que invoquem:
i) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;
ii) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em
fase de elaboração;
iii) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
iv) A eventual lesão de direitos subjetivos.
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Em suma, tem como objectivo dar conhecimento da tramitação do processo da discussão
pública, analisar e ponderar as participações apresentadas pelos particulares durante este
período e apresentar as alterações a incluir na proposta alteração pontual do PDM no âmbito
do RERAE.

2. Tramitação do processo
O RERAE, é um regime excecional e transitório (caráter excecional e temporário), que
estabelece procedimentos de regularização/alteração/ampliação aplicáveis às atividades
económicas, estabelecimentos e explorações industriais ou outras, descritas no respectivo
regime RERAE.
Os pedidos de regularização seguiram-se numa 1ª fase, nos termos no Decreto-Lei nº
165/2014, de 5 de novembro, articulado com a Portaria nº 68/2015, de 9 de março e que
posteriormente foi objeto de alteração com a extensão do âmbito e regime, através da Lei nº
21/2016, de 19 de julho, para que, numa 2ª fase, seja dado cumprimento integral ao regime
jurídico setorial associado correspondente, por exemplo, à legalização das operações
urbanísticas.
O RERAE estabelece, com caráter extraordinário:
a) O regime de regularização de estabelecimentos e explorações existentes à data da sua
entrada em vigor que não disponham de título válido de instalação ou de título de
exploração ou de exercício de atividade, incluindo as situações de desconformidade
com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com
servidões administrativas e restrições de utilidade pública;
b) O regime a aplicar à alteração ou ampliação dos estabelecimentos ou instalações que
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não
sejam compatíveis com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos
particulares ou com servidões e restrições de utilidade pública.
Desde que este regime entrou em vigor, deram entrada no Município de Guimarães os
seguintes pedidos de Regularização de Atividades Económicas (ver Tabela), que obtiveram
parecer favorável, de acordo com o estipulado pelas respetivas Conferências decisórias.
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REQUERENTE

FREGUESIA

DATA
CONFERÊNCIA
DECISÓRIA

DATA DE
REUNIÃO DE
CÂMARA

Tecelagem Jortexteis, Lda

UF de Leitões, Oleiros e Figueiredo

10-07-2017

11-01-2018

Detalhes com mimo, Unipessoal Lda

Longos

09-01-2017

25-01-2018

Marinho e Macedo II – Confeções Lda.

UF Selho São Lourenço e Gominhães

09-01-2017

25-01-2018

Confeções Bugalhós, Lda.

UF Candoso S Tiago e Mascotelos

09-01-2017

08-02-208

Pinto Brasil – fábrica de Máquinas Industriais, S.A.

Guardizela

08-05-2018

21-06-2018

Empresa Industrial Sampedro, S.A.

Lordelo

09-01-2017

21-06-2018

CUPRUM – Comércio de Metais Não Ferrosos, Lda

Gonça

04-04-2018

19-07-2018

Só Cubos, Granitos Unipessoal, Lda

Airão Sta Maria

09-07-2018

27-09-2018

Britometal - SIMÃO & IRMÃOS, LDA

Brito

09-07-2018

27-09-2018

Fábrica de Tecidos do Carvalho

Lordelo

13-08-2018

29-11-2018

3. Discussão Pública
Na sequência das deliberações municipais de início de procedimento de alteração do plano
director municipal e da concretização das propostas de alteração, foi proposta a abertura da
discussão pública nos termos do número 2, do artº 12º, do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de
novembro, que prevê a Adequação e suspensão dos instrumentos de gestão territorial no
âmbito do RERAE.

Na reunião do executivo municipal realizada no dia 3 de janeiro de 2019, foi deliberado, por
unanimidade, concordar com a proposta apresentada e promover a respetiva discussão
pública das propostas de alteração parcial e pontual do PDM - Plano Diretor Municipal, relativa
à legalização e ampliação dos edifícios das referidas unidades industriais.
A discussão pública decorreu entre os dias 18 de fevereiro e 12 de março de 2019, sendo
publicitada a sua abertura através da publicação no Diário da República, 2ª Série, Aviso nº
2679/2019, de 18 de fevereiro e da divulgação no sítio da internet do Município de Guimarães,
(https://www.cm-guimaraes.pt), conforme anexos.
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Todo o processo encontrou-se disponível para consulta dos interessados no Departamento de
Desenvolvimento do Território, na Divisão de Planeamento Urbanístico e no sítio da internet
do Município de Guimarães (https://www.cm-guimaraes.pt).

Foram disponibilizados para consulta as deliberações municipais referentes à aprovação do
procedimento, Síntese e enquadramento processual de cada proposta e as atas das
Conferências Decisórias, com as propostas de alteração pontual ao PDM, com todos os
pareceres das entidades envolvidas.

Durante o período de Discussão Pública, os interessados foram convidados a participar através
do preenchimento do formulário geral da CMG (petições diversas), pelos seguintes meios:
- por entrega presencial das 9:00 às 17:00;
- por correio (Município de Guimarães, Largo Cónego José Maria Gomes, 4804-534
Guimarães);
- por email: geral@cm-guimaraes.pt;

4. Análise e ponderação das participações
Decorridos os 15 dias estipulados, não houve qualquer participação registada sobre as
propostas de alteração do PDM, no âmbito do RERAE (Regime Excecional de Regularização das
Atividades Económicas - Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro).

5. Conclusão
De acordo com o estipulado no nº 6, do artigo 89º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT), com a redacção atual dada pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de
maio, o Município de Guimarães deverá divulgar os resultados da Discussão Pública através da
disponibilização do conteúdo deste Relatório, no seu sítio da internet (https://www.cmguimaraes.pt).
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ANEXOS
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Diário da República, 2ª Série, Aviso nº 2679/2019, de 18 de fevereiro
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Notícia publicada no sítio da Internet do Município de Guimarães
(https://www.cm-guimaraes.pt)
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Informação disponibilizada ao munícipe através da seção do PDM no sítio da Internet do
Município de Guimarães (https://www.cm-guimaraes.pt)
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