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1. Introdução  

  

O presente documento constitui o relatório de análise e ponderação das participações recebidas 
em sede de Discussão Pública relativa à proposta do Plano de Pormenor da Rua Marquês de 
Pombal (PPRMP). 

Com a sua elaboração e publicitação dá-se cumprimento ao previsto no artigo 77.º (n.º 8) do 
Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial), com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.  

De acordo com o citado diploma, o artigo 77.º para além da participação aquando da abertura do 
procedimento de elaboração do plano de pormenor e da admissibilidade da participação ao longo 
de todo o procedimento (foi feita uma reunião geral, em 17/05/2008 na Piscina Municipal de Pinhal 
Novo, com os proprietários envolvidos), prevê a participação através da Discussão Pública e que 
corresponde a uma participação/audição dos particulares no procedimento de elaboração do plano 
de pormenor. É este o momento especificamente previsto para que os interessados intervenham 
no procedimento de planeamento, apresentando reclamações, observações, sugestões ou pedidos 
de esclarecimento em face das propostas previstas no plano.   

A proposta do PPRMP foi objecto de divulgação pública através de uma sessão de 
apresentação/esclarecimentos, devidamente divulgada nos jornais locais, realizada na junta de 
freguesia do Pinhal Novo em 01/07/2010.  

De acordo com o artigo 5.º do referido diploma a Câmara Municipal pondera as reclamações, 
observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares, ficando 
obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem designadamente:  

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 subjectivos. 

Em síntese, o presente Relatório tem como objectivos específicos:  

i) Dar conta da forma como decorreram os trâmites da discussão pública;  

ii) Listar todas as participações apresentadas pelos particulares durante este 
período; 

iii) Apresentar o resultado da análise técnica sobre o conteúdo das participações; 

iv) Apresentar as alterações a incluir na proposta do PPRMP. 

 

2. Discussão Pública  

  

2.1. Período de discussão pública e sua divulgação  

  

A proposta técnica do PPRMP foi analisada pela CCDR-LVT em reunião de Conferência de 
Serviços, realizada no dia 19 de Março de 2010, e Concertação, com a participação das entidades 
com jurisdição nas matérias em presença, tendo merecido parecer favorável. 
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Em 19/05/2010 a Câmara Municipal deliberou proceder à abertura do período de discussão pública 
do Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal pelo período de 22 dias úteis.  

O período de Discussão Pública do PPRMP decorreu entre 01/07/2010 a 30/07/2010.  

A abertura do período de discussão pública e o respectivo modo de participação foram divulgados 
das seguintes formas:  

i) Publicação de Aviso no Diário da República, 2.ª Série – n.º 122, de 25 de 
Junho de 2010: 

 

 
 
 
 
 
 
  

ii) Publicação de Edital em um jornal diário regional e em um diário nacional de 
grande expansão, em 8 de Junho de 2010, respectivamente o Jornal do Pinhal 
Novo e o Jornal Público:   
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iii) Divulgação, em 8 de Junho de 2010, no Jornal O SOL  
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iv) Divulgação, em 8 de Junho de 2010, no Jornal Correio da Manhã 

 

v) Divulgação no Boletim Municipal  
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vi) Afixação de editais (conforme texto publicitado nos jornais) no edifício da Câmara 
Municipal e Junta de Freguesia do Pinhal Novo 

vii) Divulgação na página internet da Câmara Municipal -  www.cm-palmela.pt:  

 

  

Os avisos acima referidos continham a seguinte informação:  

i) Período de discussão pública  

ii) Dispensa da elaboração de Avaliação Ambiental 

iii) Elementos disponíveis para consulta   

iv) Locais de consulta dos elementos do Plano e da data da sessão pública 

 

A sessão de esclarecimentos e apresentação pública do PPRMP que se realizou no dia 1 de Julho 
de 2010, na Junta de Freguesia de Pinhal Novo, foi divulgada da seguinte forma:  

i) Folhetos publicitários disponíveis nos locais públicos (CMP e Junta de 
Freguesia) e colocados nas caixas do correio existentes no local abrangido 
pelo Plano;  

ii) Página da internet da Câmara Municipal;  

iii) Boletim Municipal 

 

2.2.   Consulta da Proposta e Documentos Disponibilizados  

Durante o período de Discussão Pública, a proposta do PPRMP encontrou-se disponível para 
consulta nos seguintes locais:  
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i) Divisão de Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal de Palmela, Av. dos 
Bombeiros Voluntários de Palmela, em formato papel; 

ii) Na página internet da Câmara Municipal de Palmela; 

iii) Na Junta de Freguesia de Pinhal Novo, em formato papel. 

  

Foram disponibilizados para consulta os seguintes documentos:  

i) Elementos escritos e desenhados que compõe o dossier “Plano de Pormenor 
da Rua Marquês de Pombal”;   

ii) Deliberação camarária de 02/04/2008 com a justificação de não sujeição do 
plano de pormenor a avaliação ambiental estratégica; 

iii) Acta da Conferência de Serviços; 

iv) Parecer final da CCDR-LVT. 

 

2.3.   Modo e formato de participação  

Durante o período de discussão pública os interessados puderam apresentar as suas reclamações, 
observações, sugestões e pedidos de esclarecimento, por:  

i) Escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, com a identificação e 
morada do signatário;  

ii) Através de formulário especifico criado para o efeito no sítio da CMP e Junta 
de freguesia;   

iii) Presencialmente na Divisão de Planeamento Urbanístico e na Junta de 
freguesia nos dias anunciados;  

 

3. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES  

  

Durante o período de Discussão Pública do PPRMP foram recebidos através  do formulário 
disponibilizado, uma reclamação e um pedido de esclarecimentos.  

No atendimento facultado na Junta de Freguesia de Pinhal Novo foram recebidos presencialmente, 
pedidos de esclarecimento. 

Apresenta-se, seguidamente e em forma de quadro, a análise e respectiva ponderação relativas às 
participações recebidas, referindo-se o seu efeito produzido no Plano. 
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Participante 
Identif. da 
parcela 

Resumo da exposição Análise e ponderação 
Efeito 

produzido no 
Plano 

1 - Carlos 
Oliveira - 
Representante 
da Associação 
Pinhal Novo a 
Concelho  
(atendimento 
presencial) 

- 

a) Solicita que a CMP disponibilize os dados do Plano para 
que os elementos da associação possam analisar o 
conteúdo do mesmo.  

b) Manifestou preocupação quanto à ocupação das áreas 
de comércio e serviços, alegando estarem omissos os 
critérios subjacentes à afectação de alguns usos 
específicos, nomeadamente os supermercados. A 
preocupação reside nas condições previstas, 
designadamente de acesso e estacionamento, que servem 
as áreas destinadas a comércio e serviço, não 
considerando as mesmas adequadas a esse uso. 

a) O Plano de Pormenor encontra-se disponível através do 
site oficial da Câmara Municipal, em www.cm-palmela.pt. 

b) A ocupação dos espaços de comércio e serviços será 
avaliada pela CM, no momento adequado e perante uma 
pretensão em concreto. A aceitação de um determinado uso 
dependerá da sua correcta integração e compatibilização nos 
condicionalismos gerados pelo Plano, à semelhança do que 
acontece na análise de qualquer pretensão do género fora de 
área abrangida por Plano.  

Tal compatibilização dependerá, por exemplo, das condições 
de acesso e estacionamento. 

 

2 - Sérgio do 
Rosário 

UE10 

(Herdeiro de uma das parcelas que compõem a UE10) 
Referiu que no local existem 12 fracções autónomas e 11 
proprietários. No caso de concretização do Plano, 
dificilmente haverá rentabilidade económica que suporte a 
operação, face ao n.º de proprietários. Sugere que se 
aumente a edificabilidade de um modo geral de forma a 
melhorar a capacidade atractiva da proposta. 

A edificabilidade prevista pelo Plano teve como objectivo 
atingir o equilíbrio entre os vários factores intervenientes no 
sistema urbano: (I) A carga edificada; (II) infra-estruturas de 
suporte; (III) espaços públicos de lazer.  

Para garantir a qualidade urbana pretendida, o aumento da 
carga edificada (por exemplo acrescentando um piso), implica 
o necessário aumento de espaços de cedência, quer seja de 
espaços verdes, urbanos e, sobretudo, de estacionamento. 
Embora a nível do Plano possa ser justificada a manutenção 
da área dos espaços de lazer para um maior número de 
utentes, tal já não será defensável para as necessidades de 
estacionamento, carecendo a sua solução de investimentos 
avultados por parte de todos os intervenientes na 
concretização de, por exemplo, um estacionamento público 
subterrâneo, já que o estacionamento à superfície irá implicar 
a diminuição dos espaços de lazer (quer sejam verdes ou 
urbanos).  
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Embora essa solução tenha sido equacionada durante a 
elaboração da proposta de desenho urbano do plano, optou-
se pela solução apresentada, por se considerar mais 
equilibrada. 

3 - Ricardo 
Pereira 

Morador 
na RMP 
no n.º12, 
1ºE 

Solicita informação sobre o prazo de conclusão da 
proposta. 

 

A conclusão da proposta dependerá ainda das fases 
posteriores à da presente divulgação dos resultados da 
discussão pública, nomeando-se a (I) consolidação da 
proposta final; (II); aprovação pela Assembleia Municipal; (III) 
publicação do Plano e da deliberação municipal que o 
aprovou.  

Estima-se que a publicação venha a ter lugar durante o 
primeiro semestre de 2011. 

 

4 - 
Construções 
José 
Fernandes 
Gomes Lda. 

UE4 – 
parcela 
n.º 7 
(num. 
Plano) 

Refere-se ao processo E-605/04, solicitando que seja 
excluído da operação de perequação do Plano, ou 
ressarcido do valor monetário investido, uma vez que 
obteve informação verbal (portanto, não vinculativa) por 
parte dos técnicos da C.M.P., antes da deliberação de 
câmara que determinou o início do Plano, no sentido da 
possibilidade de construção de um edifício de três pisos e 
cave.  

Tendo em conta a exposição supra e da análise da 
tramitação do processo E-605/04, considera-se não ter 
havido compromisso formal por parte da Câmara Municipal 
de Palmela. 

Os parâmetros de construção para as zonas urbanas 
consolidadas decorrem da análise ponderada de todos os 
factores que influem numa determinada intervenção, tendo a 
Câmara Municipal legitimidade para decidir individualmente, 
sobre os parâmetros aplicáveis face à especificidade de cada 
situação. Esses parâmetros adquirem força legal quando 
comunicados de forma vinculativa, o que não sucedeu 
relativamente à possibilidade de construção evocada pelo 
requerente antes da deliberação do PP. 

A CMP, através da deliberação de Câmara de 01/03/2006 
sobre a decisão de elaborar o Plano de Pormenor para a 
zona, firmou o entendimento sobre a necessidade de 
regulamentação adequada à área de intervenção, de forma a 
garantir a qualidade de espaço urbano que pretende 
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implementar em Pinhal Novo. A exclusão de uma parcela da 
perequação implica, por um lado no aumento dos encargos 
para os restantes intervenientes, por outro, retira-lhes 
edificabilidade, indo contra o princípio da distribuição 
equitativa dos benefícios e dos encargos. Assim, do ponto de 
vista do planeamento, não se defende a sua exclusão.  
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4 – Conclusão 
 

Considera-se que a participação pública ao Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal 
consubstanciou fundamentalmente no esclarecimento de dúvidas relativamente à sua aplicação e 
execução, não se enquadrando nenhuma das participações no disposto do n.º 5 do Artigo 77º do 
DL 316/2007 de 19 de Setembro. 

 
De acordo com o previsto no artigo 77º do RGIJT deverá ser dada resposta formal aos munícipes 
que participaram na consulta pública. 
 

 
29 de Setembro de 2010-09-13 

 
 
 

A técnica da DPU 
 
 

(Cláudia Barros Clark, arq.ª) 
 
 
 
 

A chefe da DPU 
 
 

(Ana Isabel Vilão, arqª.) 
 
 
 

 


