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INFORMAÇÃO 

 

Informação n.º  12|DPGU|DPU|EL|2021  

 

DATA  6/07/2021 

 

PROVENIÊNCIA  Eugénia Leitão, arq. 

 

DESTINATÁRIO Chefe de Divisão DPU - Ana Paula Félix, arq. 

 

Assunto: Proposta de aprovação do Relatório de Ponderação referente ao período de Discussão 

Pública para a delimitação de 4 unidades de execução e abertura do segundo período de Discussão 

Pública da Actualização dos Termos de Referência para a delimitação de 1 unidade de execução para 

a Encosta do Conventinho. 

 

1| ENQUADRAMENTO 

A proposta de delimitação de 4 Unidades de Execução para a Encosta do Conventinho, de iniciativa 

da Câmara Municipal, teve um período de discussão pública de 23 de Março a 5 de Maio 2020, que  

E/79248/2021 

Assinatura Digital de: 
Ana Felix
CHEFE DE DIVISÃO
06/07/2021 18:24:53

Ao Sr. Diretor do DPGU,

Na sequencia da presente informação, propõe-se 
submeter a RC para aprovação a proposta de 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública para
 a delimitação de 4 unidades de execução para a 
Encosta do Conventinho. 

Subsequentemente, caso o Relatório de Ponderação 
venha a merecer aprovação, propõe-se submeter a 
RC para abertura de novo período de discussão 
pública (2. Discussão Pública) da Proposta de 
Atualização do Termos de Referência para a 
Delimitação de 1 Unidade de Execução para a 
Encosta do Conventinho, por período igual ao 
definido para a 1.ª discussão pública (30 dias).


A Proposta de Atualização do Termos de Referência
 para a Delimitação de 1 Unidade de Execução para
 a Encosta do Conventinho integra 7 anexos.


Assinatura Digital de: 
Luís Carvalho
DIRECTOR(A) DE DEPARTAMENTO
06/07/2021 18:56:57

Sr. Vereador;

Concordo remeter a deliberação de Câmara a 
presente proposta. Contudo, considerando que 
vamos entrar no tradicional período de férias, e 
por forma a garantir a efetiva participação dos 
interessados e munícipes no geral, proponho um 
período de discussão pública não inferior a 60 
dias.

  

Deve ser remetido a câmara para analise o 
E/79248/2021 e respetivos anexos.


Assinatura Digital de: 
tiago_matias@cm-loures.pt
VEREADOR
07/07/2021 14:21:11

Concordo.

Remeta-se para deliberação em Reunião de Câmara.
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foi prorrogado por mais 30 dias, após a retoma da actividade municipal derivada da situação de 

pandemia, no âmbito do despacho n.º 241/2020 do Sr. Presidente da C.M. Loures e Proposta de 

Reunião de Câmara n.º 188/2020 de 22.4.2020, terminando a 23 de Junho de 2020. 

Nesse período foram registadas duas participações que mereceram a nossa atenção e ponderação. 

 

2| FUNDAMENTAÇÃO 

Decorrente das participações efectuadas durante o período de discussão pública, foi elaborado o 

respectivo Relatório de Ponderação onde reflectimos a pertinência de algumas sugestões 

invocadas e que aliadas à necessidade do Município em aprofundar o desenho urbano para aquela 

área do território, conduziu a um novo desenvolvimento dos Termos de Referência. 

A ora proposta para a delimitação de uma unidade de execução consubstancia-se através do 

documento designado por Actualização dos Termos de Referência da Encosta do Conventinho.  Este 

documento engloba um conjunto de peças escritas e desenhadas que reflectem a fundamentação 

e o desenvolvimento do desenho urbano numa escala mais aproximada. 

Este desenvolvimento veio permitir uma solução mais harmoniosa do desenho urbano e a 

captação de uma área mais extensa de Parque Urbano integrado na concretização da Estrutura 

Ecológica Municipal.  

Entendemos, em face deste desenvolvimento que traduz a uma solução mais aprofundada, com 

implicações ao nível do número de unidades de execução e consequentemente dos parâmetros 

IMU e ICM, a necessidade de ocorrer um novo período de discussão pública nos termos previstos 

pelo ponto 4 do artº 148º e ponto 2 do artº 189º do RJIGT. 

Para a concretização desta unidade de execução mantem-se a possibilidade de dois sistemas 

executórios; O Sistema de cooperação ou o Sistema de imposição administrativa, conforme artºs 

150º e 151º do RJIGT, respectivamente. 
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3| PROPOSTA 

Propomos submeter o Relatório de Ponderação da primeira discussão pública a deliberação da 

Câmara Municipal e subsequentemente, caso este mereça aprovação, a abertura do segundo 

período de discussão pública respeitante à Actualização dos Termos de Referência para a 

delimitação de Uma Unidade de Execução para a Encosta do Conventinho. 

O período de discussão pública deverá decorrer por período igual ao definido pela primeira 

discussão pública (30 dias), em conformidade com o disposto nos artigos 89º e 148º do DL 80/2015 

de 14.5. 

 

À Consideração Superior 

 

Assinatura Digital de: 
eugenia_leitao@cm-loures.pt
06/07/2021 16:48:06


