
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome 

Morada 

Código Postal 

Contacto (e-mail, telefone 

Bilhete de Identidade n.o 

Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do artigo 77.o n.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 

22 de Setembro, no âmbito do período de Participação Pública do Plano de Pormenor das 

Amoreiras, a seguinte: 
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Participação na consulta pública do Plano de Pormenor das Amoreiras 

ANEXO I 

MANUEL ALÇADA DE SOUSA BYRNE, melhor identificado na Ficha de 

Participação Pública que instrui o presente documento, e na qualidade de 

proprietário da parcela identificada com o n° 6 no Quadro de Cadastro do 

desenho identificado com o n° 6 - Planta de Cadastro parte integrante dos 

documentos do processo do Plano de Pormenor das Amoreiras em discussão, 

vem, nos termos do n.0 2 do artigo 6.0 e do n.0 1 do artigo 77.0 do Decreto-Lei 

n.0 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.0 

316/07, de 19 de Setembro, no âmbito da discussão pública, conforme aviso 

n° 10923/201 O de 1 de Junho (DR 23 S - n° 1 06), apresentar as seguintes 

reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento: 

1. Regulamento do plano e programa de execução 

No art.0 16 do regulamento (Ampliações) não é feita referência ao destino que / 

se pretende dar à parcela L, no entanto, no documento do programa de 

execução e plano de financiamento é referido que a dita parcela deve ser 

anexada pelo proprietário do prédio adjacente (ver ultimo paragrafo da 

página 3) ou seja a parcela identificada como 6A no Quadro 1 do programa 

de execução e plano de financiamento (apresentado na página 6). Neste 

mesmo documento é referido que esta anexação é para permitir o 

alinhamento do plano de fachada actualmente existente na Rua Quatro de 

Infantaria (e, em bom rigor, com o alinhamento da Rua de Campo de Ourique, 

com a qual a propriedade faz esquina), contudo, é de estranhar que apesar 

deste requisito - o alinhamento - não seja dada capacidade construtiva para 

o permitir (ou seja, o alinhamento nunca se poderá efectivar, pois no 

seguimento do plano de fachada das Ruas Quatro de Infantaria e Campo de 

Ourique, não existirá um outro prédio, mas sim um espaço vago, que nunca 

será ocupado por mais que um espaço ajardinado ou calcetado, criando um 

desequilíbrio visual que não se compreende) tanto mais que na parcela G é 
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dada autorização para construção de 3 pisos mais 1 de cave e na parcela J, 

adjacente à parcela L, é dada autorização para construção em toda a área. 

Por outro lado, ao atribuir à parcela L um espaço destinado a área verde, sem 

capacidade construtiva, não está a considerar critérios e direitos iguais no 

parcelamento do terreno. 

Ademais, de acordo com a Planta de Classificação do Espaço Urbano 

(desenho 8.1 ), a parcela L insere-se na área consolidada de edifícios de 

utilização colectiva urbana. 

Parece-me que, neste caso, a obrigação de ponderação que recai sobre a 

Câmara Municipal Lisboa não foi respeitada aquando da elaboração deste 

parcelamento, sendo, por isso, absolutamente discricionária e não garantindo 

a manutenção de direitos idênticos para as parcelas da UE1 com frente para 

as vias públicas. 

A discricionariedade referida acima torna-se mais evidente ao ser permitido o 

licenciamento de operações urbanísticas que prevejam o aumento de mais 

um piso entre o n° 192 e o n° 214 da Rua de Campo de Ourique, área esta 

que é adjacente à parcela L e no prolongamento que se pretende criar da 

Rua Quatro de Infantaria há a possibilidade de construir entre 3 e 5 pisos 

acima da cota de soleira e 1 a 2 pisos de caves. Refira-se ainda que a cércea 

das habitações existentes na envolvente da parcela 6A são actualmente 

superiores. 

O proprietário ora signatário seguramente ponderará qual a utilidade de se 

tornar proprietário de uma parcela na qual não só não poderá construir como -- --------------
ainda terá custos acrescidos, quer com o respectivo pagamento de IMI , quer 
~-~ 

com a manutenção que essa parcela exigirá, pelo que a integração da 

parcela L na sua propriedade terá que ser cuidadosamente estudada. Nesse 

sentido, adquirJr a parcela constituirá um primeiro encargo ao qual se 

seguirão os identificados na frase anterior, pelo que a CML, até por razões de 

conveniência na manutenção da referida parcela L, e pelo próprio argumento 

relativo ao alinhamento da rua, deveria considerar seriamente a possibilidade 
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de construção na parcela L, cuja integração no prédio do ora signatário faria 

assim todo o sentido. 

Finalmente, por razões de coerência e rigor, à semelhança do que sucede 

com a parcela G, sugiro a inclusão de um ponto 3 no art.0 16 do regulamento 

prevendo a possibilidade de anexação da parcela L ao proprietário do prédio 

situado no Beco do Fogueteiro 2 e 2A, identificado como 6A no Quadro 1 do 

Programa de Execução e Plano de Financiamento (ver página 6). Pelas 

mesmas razões, na secção O. Listagem de acções e fontes de financiamento 

do Programa de Execução e Plano de Financiamento (ver página 5) deve 

também ser referida a contribuição da receita da parcela G para a redução 

dos custos da UE 1 . 

2. Acessos à parcela 

Na planta geral (desenho 1 0.1) bem como na generalidade das outras peças 

desenhadas, não está assinalado o aceso à garagem da parcela 6A (ou, 

conforme identificada na plarnta de cadastro - desenho 06 - parcela 6). Esta 

situação deverá ser prevista uma vez que o acesso actualmente já existe 

(através do Beco do Fogueteiro). Será também necessário ter atenção às 

cotas de projecto de forma a garantir o acesso em segurança à garagem 

(bem como à habitação). O acesso terá de ser acautelado tendo por cenário 
\ 

duas situações: a actual parcela 6A ou a parcela L caso esta venha a ser 

anexada à propriedade sita no Beco do Fogueteiro 2 e 2A (parcela 6A). 

3. Marcação das parcelas do projecto 

No desenho 11.1 Planta de Arruamentos A (bem como noutras peças 

desenhadas), a parcela J aparece sobreposta com a parcela da propriedade 

existente identificada com o n° 6 no quadro do desenho 06 - planta de 

cadastro. Esta situação deverá ser corrigida de forma a assegurar a correcta 

marcação das parcelas sem lesar direitos existentes. 
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4. Rede de abastecimento (água, saneamento, energia, telecom, etc) 

No desenho 12 - planta da rede de água estão assinaladas duas condutas 

na parcela L para as quais não está prevista a remoção ou substituição. Para 

que possa manter o interesse na parcela L, ela deverá estar livre de 

quaisquer condutas ou outras infraestruturas enterradas salvo as necessárias 

para servirem a construção existente. Deverá ainda ser assegurada a ligação 

das redes de água e saneamento bem como de energia (gás e electricidade) 

à propriedade, tendo em consideração que a construção actual já tem os 

pontos de interligação no Beco do Fogueteiro. 

5. Custos de execução do plano 

No Ponto 1 do art.0 19 do regulamento a execução do plano é remetida para 

a legislação em vigor e para o documento com o Programa de Execução e 

Plano de Financiamento. Ainda no regulamento, o art.0 23 sobre a 

perequação compensatória, relativa à distribuição pelos diversos 

interessados dos encargos da urbanização, considera a repartição de custos 

que no meu entender são devidos à CML, nomeadamente os custos relativos 

à elaboração de projectos e de execução de obras de criação ou 

remodelação da rede viária e dos espaços de estacionamento público na via 

ou em construção autónoma, das infraestruturas em subsolo, dos espaços 

verdes e do sistema de iluminação pública. 

De facto, no capítulo C. Execução do Programa de Execução e Plano de 

Financiamento (ver pag. 4) atribui aos proprietários a responsabilidade "pela 

realização de infraestruturas, pela construção do silo automóvel e pelo 

arranjo do espaço público bem como do seu financiamento e pagamento". 

Esta situação é absolutamente inaceitável, por reduzir as obrigações da 

Câmara Municipal transferindo os respectivos encargos para os particulares 

voluntária ou involuntariamente envolvidos na operação urbanística. 
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A repartição de custos gerais de infraestruturação será normal em sede de 

perequação uma vez atendido o princípio de proporcionalidade entre as 

partes envolvidas e a própria relação entre os benefícios e os encargos no 

esforço exigido às partes envolvidas, não sendo justo a um particular ao qual 

não sejam pelo plano atribuídos quaisquer benefícios, serem imputados 

encargos. 

A presença de interesses privados no concelho representa, em termos 

económicos e sociais, uma vantagem, não podendo esses mesmos 

interesses ser prejudicados ou onerados com custos que são inerentes às 

atribuições das autarquias locais. 

Termino resumindo os pontos mais importantes da minha participação: 

A) Garantir acesso à garagem em segurança; 

B) Permissão de construção na parcela L, à semelhança do que ocorre 

com outras parcelas e lotes existentes; 

C) A parcela L deverá ser entregue sem ocupação do subsolo e com o 

terreno à superfície limpo; 

O) Repartição dos custos no principio da proporcionalidade, reflectida no 

custo do terreno 
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