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A Area Urbana de Genese llegal (AUG I) das Galinheiras, foi delimitada pela
deliberagao 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 Referencia foram aprovados pela deliberagao n. 0 912/CM/2009,
encontrando-se em elabora9a0 a proposta de plano de pormenor, com o
apoio de varias Comissoes de Administragao Conjunta enlretanlo
constituidas, nomeadamente onde se insere a AUG I- Rua Teresa Saldanha.
No decorrer da elabora~tao do plano de pormenor das Galinheiras, ate a
data, foi realizado urn aprofundamento do conhecimento da realidade do
territ6rio, nomeadamente atraves da identificagao do cadastre e das
condigoes prediais dos terrenos, assim foram identificadas 3 areas que
apresentam problemas de compropriedade (parcelas em avos intercaladas
com outras ja desanexadas), pelo que da recolha de informagao obtida,
verificou-se a necessidade.de regularizar esses bairros atraves de processes
de loteamento, onde se enquadra a presente operagao urbanistica em
analise.
Atendendo a morosidade decorrente da complexidade de elaboragao 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 alteragoes, e sem comprometer a proposta de ocupa<fao urbana
discutida e apresentada com os proprietaries em varias reunioes plenarias,
foi submetido aprovagao da Camara, em 24.07.201:3 a Proposta 689/2013,
que contem a Planta Slntese com o modelo urbana da proposta de plano em
elabora<fao, bern como a Planta de zonas para Aplica~tao do Regulamento
Municipal de Reconversao Urbanlstica em AUGI, que integra as areas
passiveis de regularizagao previa a aprova9a0 do Plano de Pormenor, bern
como as areas a submeter a loteamento, onde se integra a presente
proposta.
A presente proposta de opera9ao de loteamento com obras de urbanizagao,
foi acompanhada pelos nossos servigos tecnicos e apresenta urn desenho
urbana, bern como areas de cedencia para espagos verdes e de utilizagao
coletiva, equipamentos de utiliza~tao coletiva e estacionamento publico
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aceites e acordadas com o GABIP-AUGI. Quanta a equipamentos e
servi~os publicos, na opera~ao em causa encontra-se ja instalado um
equipamento particular de ensino pre-escolar- creche.
Sendo que o remansescente em falta em rela~ao as cedencias obrigat6rias
por lei, devera ser enquadrado no regime
as compensa9oes ao
municipio, nomeadamente com as
no RMRUAUGI.
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