Exmo.(a) Senhor(a)
DPRU - Departamento de Planeamento, Reabilita<;ao
e Urbana
Arquiteto Paulo Prazeres Pais

lofonna;ao o'

Data

INF/11fDMPRGU/DPRU/14

21-D1-2014

Assunto: Pedido de informa<;ao
Despacho

lnformacao

Sn... 1> 'n.. z.~ fl.
Com vista a formula~tao de uma resposta ao solicitado no p.p., importa sublinhar o
seguinte:
1.

2.

3.

A Area Urbana de Genese !legal (AUG!) das Galinheiras, foi delimitada
pela delibera~o n.0 1330/CM/2008, e o seu processo de reconversao
ficou determinado ser realizado atraves de Plano de Pormenor, pelo que
os seus Termos de Referenda foram aprovados pela delibera~o
n.og12/CM/2009, encontrando-se em elabora~tao a proposta de plano de
pormenor, com o apoio de varias Comissoes de Administra~o Conjunta
entretanto constituldas;
No decorrer da elaborayao do plano, ate a data, foi realizado urn
aprofundamento do conhecimento da realidade do territ6rio,
nomeadamente atraves da identifica~o do •cadastro e das condic;Oes
prediais do territ6rio em analise, assim foram identificadas 3 areas que
apresentam problemas de compropriedade (parcelas em avos intercaladas
com outras ja desanexadas), pelo que da recolha de informayao obtida,
verifica-se a necessidade de regularizar essa area atraves de processos
de loteamento;
Atendendo amorosidade decorrente da complexidade de elaborayao deste
Plano de Pormenor, cuja conclusao ainda e imprevisivel, bern como a
necessidade de dar resposta aos prazos da Lei n.0 91/95 de 2 de setembro
e respetivas altera9(ies, e sem comprometer a proposta de ocupa~tao
urbana discutida e apresentada com os proprietcirios em vanas reunioes
plenarias, foi submetido a aprovayao da Camara, em 24.07.2013 a
Proposta 689/2013, que contem a Planta Sintese como modelo urbano da
proposta de plano em elabora~tao, bern como a Planta de Areas para
Aplicayao do Regulamento Municipal de Reconversao Urbanistica em
AUGI, que integra as areas passiveis de regulariza~tao previa aaprovayao
do Plano de Pormenor, bern como as areas a submeter a loteamento;
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Assim, ap6s varias reuniOes de esclarecimento vern a Comissao de Administra~o
Conjunta da AUGI da Quinta da Assunyao, ainda com algumas questoes que se
passam a descrever:
a} A decisao de destacar da delimitayao inicial da area das Galinheiras, a
area da AUGI da Quinta da Assunyao foi motivacla ap6s o levantamento e
validayao de todas as parcelas e proprietc'lrios, identificados no Registo
Predial e na Malriz das Flnan((as, realizado p•ela Divisao de Cadaslfo
Municipal, com o apoio dos proprietanos da area do Plano bern como da
Comissao de Administrayao Conjunta da AUG! da Quinta da Assunc;;ao,
com vista a obter uma simplificayao no processo de reconversao desta
area, sem comprometer o desenvolvimento do modelo urbano em estudo
para o Plano de Pormenor;
b)

c)

A questao relativa ao "tratamento diferenciado" das siluay6es face a
especificidade de cada parcela devera ser analis:ado e definldo atendendo
ao processo de loteamento, nomeadamente atraves de mecanismos de
perequayao e/ou acordos entre os proprieti!rios, que deverao ser
discutidos e aprovados em Assembleia de Comproprietarios;
Os mecanismos de apoio e incentivo, definidos pela CML, encontram-se
definidos no Regulamento Municipal de Reconversao Urbanistica em
AUGI, nomeadamente no que concerne a redu((ao substancial das taxas
urbanisticas. Quanto ao apoio para a instruyao do processo, foi por varias
vezes declarada toda a disponibilidade de partilha de informayao e apoio,
entre a equipa GABIP-AUGI que se enconlfa a elaborar o Plano de
Pormenor por forma a simplificar a elaborayao da proposta do processo de
reconversao agora solicilado.
No entanto, sublinha-se neste ponto, a confusao entre o dever de
reconversao dos proprietc'lrios, definido no n.0 1 do artigo 3° da Lei n.0
91/95, e aquilo que se designa na presente exposi9ao por ' associados',
como se se tratasse de um ato voluntario que nao e, esta confusao tern
sido por varias vezes discutida e explicada, tendo sido ja apresentados
alguns mecanismos de penalizayao para os comproprietarios que violem o
dever de reconversao;

d) Quanto aos custos do processo de reconvE~rsao e um direito dos
proprietaries exigir um or<;amento dos trabalhos a executar a quem
decidirem adjudicar o projeto, que deve ser o mais detalhado possivei,
podendo este vir a ser sujeito a validayao de consonancia com os
elementos necessaries a apresentar, pelos serviyos que irao apreciar o
processo;
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0 Plano de Pormenor para a area total das Galinheiras, onde se insere a
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area da Quinta da Assunyao, encontra-se em elaboravao e a proposta de
ocupayao urbana ja foi discutida e apresentada com os proprietaries em
varias reunioos plenarias, tendo sido submetido a aprovayao da Camara,
em 24.07.2013 a Proposta 689/2013, que contern a Planta Sintese como
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Manuel Salgado

Campo Grande, 25- J•E 1749{)99 Lisboa I tel217 988 000 1 e-mail dmprgu.dpru@cm-lisboa.pt

, ..

I·

/i·~~ ~

¥

~"-' \.,'-0

(J1 Rl

' '

&-u
I~

r

Cl JY-tJ t:...rc---~' ~ ~~~e.r..S:
C/'--'

~"

~~ ~

'-.J>

oN U. \AJ"

~

r

o

~~

\,!;:)

h

~~

-

I<.ow~.
C"\_o

J)t' ~ nuu

3 ,

v~

0

~

-w

.,
I

t----I

~

~~lvt ~

'"'vu ~-::J ~ -P

Adjunta

· ~-: ;-,,, ~ Vereador Manuel Salgado

i
'

I

..
'I .

i

!

!.

Cimara Municipal de Llsboa
DireQao Municipal de Planeamento, ReabililaQiiO e Gestao Urbanislica
Departamento de Plan1eaniento e Reabllita~ao Urbana

modelo urbano da proposta de plano em elabora<;ao;

n

Ja foi explicada a fundamenta<;ao sobre a 'decisao de destacar da
delimital(8o inicial da area das Galinheiras a area da AUGI da Quinta da
Assunvao, esta estrategia reduzira substancialmente os prazos de
reconversao para a Quinta da Assunl{8o, destacando-a do Plano de
Pormenor que se encontra ainda em elaborayao, e cuja morosidade
decorrente da sua complexidade nao permite 1estabelecer urn prazo de
condusao, bern como por outro lado, para esta area teriam que se prever
os necessaries efeitos registrais.

g) A conclusao da proposta de Modelo Urbano encontra-se atualmente em
analise interna, por parte dos varios servi<;os da CML, mobilidade e
transportes, espa<;o publico, paisagismo, etc.. .. Nao existe prazo para
aproval(8o nem se encontram definidos prazos de execul(8o nem meios de
financiamento para a sua execul{8o, atendendo a complexidade da
proposta apresentada.
h)

Sao os riscos inerentes a inercia de deixar que, as responsabilidades de
reconversao dos proprietaries identificados atualrnente sejam adiadas sine
die, que essas responsabilidades venham a recalr sobre os futures
proprietaries e sobretudo sao os riscos de perder o enquadramento
especial da Lei n.0 91195 de 2 de setembro, cuja ultima alteral(8o a Lei n.0
79/2013, publicada em 26 de novembro, ja preve urn prazo de reconversao
s6 ate 30 de Junho de 2015, e preve tambem a revisao de todo o diploma
ate ao final do corrente ano, pressagiando talvez a conclusao de urn
regime excecional que tern sido prorrogado ao Iongo dos anos,
contrariando o seu principia de exceyao.

i)

A CML, representada pelo GABIP-AUGI, tern desencadeado todos os
esfor<;os para desenvolver os processos de reconversao com o apoio das
comissoe~de administrayao conjunta, assumindo desta forma que serao
os proprietaries que melhor defendem os seus interesses, estando clara a
sua posil(8o relativamente ao interesse haver uma maior mobilizavao dos
proprietaries, observando-se todo o apoio e in~mtivos direcionados para
esse tipo de processos, que reduzam os prazos de concretizavao bern
como os custos para os proprietaries.

j)

A Administravao Conjunta da AUGI da Quinta da Assunvao, constituida
legalmente no ambito da Lei n.0 91/95, s6 pode ser extinta com a
condusao do processo de reconversao e ap6s a recevao definitiva das
obras de urbanizavao e aprova9ao das contas finais da administra9i!O
(artigo 17°), se os proprietaries optarem por aguardar pela conclusao do
Plano de Pormenor e se o mesmo for concre1tizado com o 'apoio da
administravao conjunta' havera sempre necessidade de representatividade
e articulavao-entre os proprietaries e a CML, bern como contratos para
pagamentos das obras devidas, etc, se o plano for concreUzad«;> 'sem o
apoio da administravao conjunta' havera eventualmente Iugar a resoluvao
dos conflitos inerentes a execu9ao do plano por via judicial ou outra.
0 paper da Administrayao Conjunta sera sempre de representatividade e
defesa dos interesses dos proprietaries, seja qual for o tipo de processo de
reconversao a desenvolver;
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k)

Os proprietaries deverao enlregar toda a documenta<;:ao existente na sua
posse para atualiza<;:ao da informayao recolhida, pois esta foi compilada
com base na recolha do Registo Predial Casa Pronta e da Malriz das
Financ;as, muitas vezes os dados nao sao coincidentes, ou os proprietaries
tern escrituras e outros elementos de prova difere11tes, mas para validayao
de todos esse dados deve a Administra<;:ao Conjunta solicitar aos
proprietario essa informa<;:ao, organiza-la e forneOO-Ia a CML;

I)

A Lei n.0 79/2013, publicada em 26 de novembro, determina o prazo de
reconversao ate 30 de Junho de 2015, no entanto sublinha-se o
enquadramento do Regulamento Municipal de Reconversao Urbanistica
em AUG! de Lisboa, o Regulamento 243/2013, publlcado no DR 2a 8erie
n. 0 128 de 5 de julho, sobretudo o Capitulo IV (ln<:entivos) que estabelece
redu<;:Oes muito substanciais de taxas de acordo com a data de entrada
dos pedidos de opera<;:ao urbanistica, podendo beneficiar do maximo dos
incentives os processos entrados ate 06 de julho de 2014.

Em sintese, importa sublinhar as vantagens de concluir o processo de reconversao
com a maior celeridade possivel, a total disponibilidade e apoio tecnico por parte do
GABIP·AUGI para acompanhar e esclarecer o processo de reconversao da AUGI da
Quinta da Assunc;ao, e a necessidade de chamar todos os proprietanos a
participayao obrigat6ria no processo de reconversao, com vista ao beneficia de
todos.

Sugere-se o envio de c6pla da presente informa<;:ao ao requerente.

Claudia Batista
(Arquiteta Urbanista)
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