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BAIRRO DA FRATERNIDADE – CÉLULA 5 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA | NOTA EXPLICATIVA 

 

Estão a ser notificados os proprietários/comproprietários/donos de construção, devidamente 

participada na matriz, ou promitentes-compradores de parcela de terreno, no âmbito da Célula 

5 do bairro da Fraternidade, porque se iniciou o período de participação pública na solução 

urbanística adotada, com a duração de 30 dias, úteis. 

O envolvimento e participação de todos é fundamental para uma consolidação da solução 

urbana que melhor salvaguarde os interesses em presença e prosseguimento deste processo 

de iniciativa municipal com o apoio da sua Administração Conjunta, sendo este o modelo de 

participação considerado mais adequado ao contexto de pandemia - COVID-19 - que se 

atravessa, em prejuízo do modelo de atendimento presencial, até agora desenvolvido. 

Por tudo isto, a sua resposta à notificação que receber é muito importante. 

 

Conheça o enquadramento processual 

O processo de reconversão urbanística da área urbana de génese ilegal (AUGI), denominada 

Célula 5, do Bairro da Fraternidade, decorre na modalidade de operação de loteamento, por 

iniciativa municipal, com o apoio da Administração Conjunta. Deste modo, o Município tem a 

responsabilidade de promover a execução de todos os projetos, assim como fiscalizar a 

execução das obras de urbanização necessárias no âmbito da reconversão. A Administração 

Conjunta e o seu apoio jurídico têm o importante dever de comprovar a titularidade da 

propriedade, de cativar as áreas de cedência e executar as obras de urbanização em falta, 

bem como praticar todos os atos indispensáveis à realização das assembleias. Têm ainda de 

garantir a cativação das comparticipações para fazer face às despesas de reconversão. Estando 

os serviços municipais competentes a desenvolver trabalhos preparatórios com vista à 

elaboração do projeto de loteamento da denominada Célula 5, do Bairro da Fraternidade, foi 

decidida a abertura do período de participação pública dos interessados, pelo período de 30 

dias úteis. 
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Como saber qual a solução urbanística prevista para o seu lote 

Será remetida, junto com a notificação de participação, a ficha individual do lote, onde se 

explica a solução urbanística adotada para o lote e respetivas condições, com vista a que os 

interessados possam verificar os parâmetros urbanísticos, bem como os dados pessoais e a 

titularidade. 

 

Saiba como responder 

Os interessados poderão formular por escrito as reclamações, observações e sugestões ou 

pedidos de esclarecimento sobre a proposta, bem como alterar os respetivos dados, utilizando 

para o efeito impresso próprio que é entregue em anexo à notificação que receber, que deverá 

depois ser remetido para os serviços, juntamente com a respetiva ficha individual do lote, no 

prazo indicado na notificação. Se o prazo terminar num dia em que os serviços estejam 

fechados, pode entregar a sua resposta no dia útil seguinte. 

Pode fazer-nos chegar a sua resposta por: 

Correio 

Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal  

Rua Ilha da Madeira, n.º 4 Loures  

2674 -501 Loures 

Correio eletrónico 

daugi@cm-loures.pt 

 

O que acontece se responder no prazo? 

Terminado o período de participação pública, a Câmara avalia as soluções urbanas reclamadas 

e integra no projeto de loteamento as sugestões consideradas atendíveis, desde logo, em face 

do enquadramento legal respetivo. 
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O que acontece se não responder à notificação? 

O projeto de loteamento será concluído pelos serviços municipais, para apresentação aos 

proprietários e comproprietários em Assembleia Geral, eventualmente, consagrando uma 

solução urbanística menos favorável ao seu interesse. 

 

Precisa de obter esclarecimentos? 

Atendendo ao atual contexto, privilegia-se o contato telefónico ou por correio eletrónico. 

A prestação presencial de esclarecimentos será determinada pelos serviços, nesses 

contactos, e terá lugar, em situações excecionais, que o justifiquem, sendo tal comunicado 

ao interessado. 

 

Poderá contactar os serviços através de: 

Correio eletrónico 

daugi@cm-loures.pt 

Telefone 

211150526 ou 211150535 
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