CARTA REN PAREDES
(ATUALIZADA A 05 DE AGOSTO DE 2021)

•

RCM n.º 161/96, de 18 de setembro (Publicação da carta REN)

•

RCM nº 32/2000, de 19 de maio (mudança de classificação de uma área com cerca de 1,90ha,
que de zona agrícola e florestal incluída na REN passa a área de ocupação urbana (zona
periférica) - alteração do Plano de Urbanização da Cidade de Paredes, com publicação da versão
atualizada das plantas de zonamento e de condicionantes);

•

RCM n.º 136/2003, de 29 de agosto (alteração das folhas 111-4 e 123-2);

•

RCM n.º 193/2003, de 23 de dezembro (alteração da Folha n.º 123-4, de acordo com o Plano de
Urbanização de Sobreira/Recarei);

•

RCM n.º 79/2007, de 15 de junho (alteração da folha 123-1 no âmbito do Plano de Urbanização
de Gandra - aprova a alteração da delimitação da REN do município de Paredes, constante da
RCM n.º 161/96, de 18 de setembro, com as áreas a integrar e a excluir identificadas na planta
anexa à presente resolução);

•

RCM n.º 165/2007, de 15 de outubro (alteração da folha 111-4);

•

RCM n.º 60/2008, de 2 de abril (alteração das folhas 111-4 e 123-2);

•

RCM n.º 131/2008, de 27 de agosto (alteração das folhas 111-1 e 111-2);

•

Aviso n.º 16346/2009, de 21 de setembro (correção material da folha n.º 123-2);

•

Aviso n.º 3126/2012, de 28 de fevereiro (correção material da folha n.º 111-4);

•

Portaria n.º 314/2012, de 11 de outubro (alteração da folha n.º 123-2, enquadrada no
procedimento de alteração do Plano de Urbanização de Cete/Parada);

•

Aviso n.º 8433/2013, de 3 de julho (alteração da folha 111-4, enquadrada no PP de Rebordosa)

•

Portaria n.º 190/2014, de 25 de setembro (Revisão da Carta REN)

•

Aviso n.º 5765/2016, de 4 de maio (alteração simplificada da folha 123-2, com exclusão (E200)
de uma parcela necessária para a implementação de um equipamento de geriatria; entrada em
vigor em 5 de maio de 2016)

•

Aviso nº 10660/2016, de 26 de agosto (alteração da folha 111-2, com a exclusão (E201)
necessária para um arruamento; entrada em vigor em 27 de agosto de 2016)

•

Aviso n.º 14512/2016, de 21 de novembro (alteração da folha 112-3, com a exclusão (E204) da
área destinada à viabilização do projeto de interesse público da sede da empresa de Transportes
S. Luís, Lda.; entrada em vigor em 22 de novembro de 2016)

•

Aviso n.º 11002/2017, de 22 de setembro (correção material da folha 112-3, por ter sido
publicada com incorreções, uma vez que não constava a tipologia de REN Zonas Ameaçadas
pelas Cheias e o número da exclusão correspondia a E202 e não a E204; entrada em vigor em 23
de setembro de 2017)

•

Aviso n.º 1779/2018, de 8 de fevereiro (alteração simplificada da delimitação da REN, relativa à
exclusão de uma área com 0,26 ha (E203), na freguesia da Gandra, para ampliação das
instalações da empresa Marmilages Indústria e Comércio de Máquinas e Granitos, Lda., na
consequência do pedido de regularização do estabelecimento desta empresa, ao abrigo do artigo
11.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com deliberação favorável em Conferência
Decisória; entrada em vigor em 8 de Fevereiro de 2018)

•

Aviso n.º 14480/2021, de 02 de agosto (Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional
do município de Paredes, decorrente das decisões das conferências decisórias de projetos
associados ao Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas — RERAE
172/2017 e RERAE 281/2017 —, ao abrigo do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, a proposta de alteração
da delimitação da REN para o município, a qual prevê duas exclusões na tipologia “áreas de
máxima infiltração”, a saber: Exclusão de 305 m2 , associada ao processo da empresa Excellence
en Bois, L.da (RERAE_ 172/2017) e identificada pelo código E204 na folha 111-4 e Exclusão de
2049 m2 , associada ao processo da empresa ELA — Estabilização de Líquidos Alimentares, L.da
(RERAE_281/2017) e identificada pelo código E205 na folha 123-2;)

