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1. Introdução   

O presente documento constitui o relatório de ponderação da discussão pública da proposta de 

alteração dos termos de referencia no que concerne á redelimitação do Plano de Urbanização da 

Vertente Sul de Odivelas – PUVS. 

A delimitação do PUVS em referência decorre da adequação aos limites publicados na Carta 

Administrativa Oficial de Portugal, bem como da exclusão da área incluída na delimitação do Plano 

de Pormenor do Sr. Roubado.  

 

2. Cronologia 

Decorreu da alteração da carta administrativa oficial de Portugal, com data de 2016, a necessidade 

de se rever em pormenor os limites do plano de urbanização, adequando a sua delimitação em 

conformidade com os limites oficiais e cadastrais. 

 

Os serviços elaboraram proposta de redelimitação do PU, com suporte na informação e distribuição 

constante no EDOC/2016/6796, sequencialmente a proposta de decisão, relativamente à aprovação 

da redelimitação do PU e submissão da mesma para reunião de câmara, tem suporte na distribuição 

EDOC/2017/1883. 

 

As Propostas de alteração foram aprovadas em reunião de Câmara na 2ª Reunião Ordinária de 25-

01-2017  

 

A dinâmica de gestão territorial, requereu o desenvolvimento de um Plano de Pormenor na zona do 

Sr Roubado, suscitando nova proposta de alteração dos limites do PU, com suporte na distribuição 

EDOC/2019/3582, conferindo resposta às orientações de compatibilização entre Planos e 

determinando nova proposta de alteração de delimitação. 

 

As Propostas de alteração foram aprovadas em reunião de Câmara na 11ª Reunião Ordinária de 29-

05-2019 
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3. Enquadramento regulamentar 

 

A primeira proposta de redelimitação, de 2016, como adequação de pormenor aos novos limites 

administrativos, fundamenta-se na figura de alteração material nos termos do artigo 122.º n.º 1 

alínea a) e b) do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de Maio da consistindo em acertos de cartografia, 

cadastro e de conformidade com as alterações dos limites administrativos em vigor publicados. 

 

A segunda proposta de redelimitação, de 2019, tem como fundamento: 

a)  Concluir as alterações aprovadas em 2016 

b) Considerando a necessidade de desenvolvimento prioritário do PP do Sr. Roubado e uma 

autonomização perante a programação e desenvolvimento do PU, enquadra-se a proposta na figura 

de alteração nos termos da alínea a) e b) do artigo 188 do Decreto-Lei n.º 80/2015, tendo como 

fundamento regulamentar e de facto uma autonomização de execução concorrente de PMOT. 

 

4. Procedimento de discussão pública    

 

A Câmara Municipal de Odivelas deliberou na 11.ª Reunião Pública, de 29 de maio de 2019, aprovar a 

Redelimitação da Área do Plano de Urbanização da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, respetivos Termos 

de Referência e Inicio do Período de Discussão Publica, nos termos do artigo 76.º 89.º e 98.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

O período de discussão teve início 5 (cinco) dias úteis após a publicação do Aviso no Diário da República, Aviso 

n.º 13200/2019, com data de 21 de agosto de 2019, decorrendo durante os 20 (vinte) dias úteis subsequentes, 

com inicio a 28 de Agosto e término a 25 de Setembro. 

A discussão pública da presente proposta tem suporte e desenvolvimento sequencial nas seguintes 

etapas: 

a) Abertura e anúncio do período de discussão pública;  

b) Comunicação e divulgação dos documentos em consulta pública;  

c) Participação e esclarecimento dos interessados; sistematização,  

d) Ponderação e divulgação dos resultados da discussão pública.  
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a) Abertura e anúncio do período de discussão pública  

Após a deliberação da Câmara Municipal, a mesma foi objeto de publicação no Diário da República 2.ª 

série – anexo H, N.º 159 de 28 de Agosto de 2019, através do Aviso n.º 13200/2019.  

Procedeu-se à sua divulgação através da comunicação social (anúncio publicado no jornal Correio da 

Manhã) e na página de internet da Câmara Municipal.  

 

b) Comunicação e divulgação dos documentos em consulta pública  

Estiveram em consulta pública o seguinte conjunto de documentos  

Peças escritas:  

• Aviso 13200/2019 

• Aviso da “Redelimitação da área do Plano de urbanização do vertente sul do concelho de 

Odivelas”    

• Informação interna/2019/4312, com o teor da proposta de aprovação. 

• Minuta de Ata da 11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal – Ponto 5.1 

• Formulário de Participação 

Peças Desenhadas: 

• Desenho com a referência “GPRUAC-Pu-01/2019 - Planta de delimitação da Vertente Sul” 

• Desenho com a referência “GPRUAC-Pu-02/2019 - Planta de delimitação da Vertente Sul- 

áreas incluir e a excluir” 

 

Nos termos do aviso 13200/2019, os documentos foram disponibilizados nos serviços municipais, 

nomeadamente nas instalações do GPRUAC — Gabinete de Projeto e Reconversão Urbana de Áreas 

Críticas, sito na Rua da Escola n.º 10 — 1.º, Bairro Vale do Forno — 2675 -251 Odivelas e 

complementarmente disponibilizados em formato digital na página de internet do município.   

 

c) Participação e Esclarecimento  

Nos termos a para os efeitos do Aviso n.º 13200/2019. de 28 de Agosto de 2019, que publica a 

deliberação de “Abertura de discussão pública relativa à redelimitação da área do Plano de 

Urbanização da Vertente Sul do Concelho de Odivelas” a todos os interessados foi conferida a 

possibilidade de apresentação de observações, sugestões ou informações, em suporte impresso ou 

eletrónico, podendo ser obtidos nas instalações dos serviços do GPRUAC ou mediante acesso à pagina 

de internet do município. 
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Considerando que o desenvolvimento do Plano de Urbanização da Vertente Sul possui uma incidência 

territorial especifica e envolve diretamente a população residente e as entidades que as representam 

em sede de proposta de reconversão de AUGI, foi deliberado que os serviços locais da GPRUAC 

conferiram suporte aos esclarecimentos de todos os interessados, no horário de atendimento ao 

público. 

 

Complementarmente e com carácter prévio ao processo de participação, foi realizada apresentação 

conjunta aos representantes de todas as AUGI integradas no PU, tendo como propósito uma 

explicação abrangente do ponto de vista técnico e procedimental sobre as alterações preconizadas e 

seus efeitos no processo de desenvolvimento do PU e das propostas de reconversão de AUGI.  

A reunião de apresentação da proposta de alteração do PU foi concretizada no dia 5 de Julho de 2019, 

em sede de reunião de acompanhamento técnico dos estudos do PU, nas instalações do GPRUAC. 

 

 

d) Sistematização, ponderação e divulgação dos resultados da discussão pública  

A fase de sistematização e ponderação de contributos recolhidos no âmbito de iniciativas de 

esclarecimento dos cidadãos face a propostas em discussão pública, não teve expressão neste 

processo, uma vez que não houve lugar a nenhum tipo de contributo.   

 

5. Conclusão  

Verifica-se que durante o período de discussão pública não foi solicitado nenhum tipo de 

esclarecimento relativo à proposta patente a consulta – “Redelimitação da área do Plano de 

Urbanização do Vertente Sul do Concelho de Odivelas”, nem apresentado, por nenhuma das vias 

anteriormente referidas, qualquer tipo de contributo (Sugestão/observação, reclamação, pedido de 

esclarecimento, outro).  

Neste sentido e perante a ausência de participação registada neste processo, não se justifica proceder 

a qualquer tipo de alteração ou ajuste à presente proposta.   

 

Mantêm-se, por conseguinte, os pressupostos que integram a proposta apresentada à Câmara 

Municipal na 11.ª Reunião Ordinária de 29 de Agosto de 2019, convertendo-se a proposta de alteração 

dos limites do plano em Proposta Final.  
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Anexo I – Aviso n.º 13200/2019 de 14/junho/2019  
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Anexo II – Aviso aprovado para afixação nos locais de estilo  
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Anexo III – Página do Portal Externo   

 

Site municipal, com campo para avisos e destaques com redireccionamento para a página de redelimitação. 

 

 

https://www.cm-odivelas.pt/pages/1027 
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Lista de documentos em consulta pública, conforme publicação em website 

https://www.cm-odivelas.pt/pages/1027 

 

 

Lista de apontadores 

• https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/document/file/6337/1_aviso_13200_2019.pdf 

• https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/document/file/6338/extrato_minuta_da_ata___ponto_5_1.pdf 

• https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/document/file/6339/3___interno_2019_4312.pdf 

• https://www.cm-

odivelas.pt/cmodivelas/uploads/document/file/6340/4___des_01_2019_limite_pu_v2019_dt73___rev_03_gprua

c.pdf 

• https://www.cm-

odivelas.pt/cmodivelas/uploads/document/file/6341/5___des_02_2019_limite___alteracoes___pu_v2019_dt73_

__rev_03_gpruac.pdf 

 

A documentação em consulta pública também pode ser consultada no GPRUAC - Gabinete de Projeto e 

Reconversão Urbana de Áreas Críticas, na Rua da Escola n.º 10 – 1.º, Bairro Vale do Forno, 2675 -251 Odivelas. 

• Aviso n.º 13200/2019  

• Deliberação da Proposta de Redelimitação do Plano de Urbanização da Vertente Sul - Ata da reunião 
de Câmara  

• Informação interna – Ref.ª 2019/4312  

• Planta da Redelimitação do Plano de Urbanização  

• Planta da Área Inicial do Plano e Proposta de Redelimitação  
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Anexo IV – Publicitação no Jornal Correio da Manhã  

   

 

  

  



Gabinete de Projeto e Reconversão de Áreas Urbanas Críticas 

  

Plano de Urbanização da Vertente Sul - Redelimitação | Relatório de Ponderação da Discussão Pública   13   

Anexo V – Formulário de participação (disponível online e impresso)  

    

Apontador do formulário: 

https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/writer_file/document/1335/formulario_discpub_pu_vertentesul.pdf 

Reprodução do formulário – página 1 
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Reprodução do formulário – página 2 

 

 


