
CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

GABINETE DO VEREADOR RICARDO VELUDO 

P R 0 P 0 S T A N.0 442/2021 

Assunto: Aprovar a versao final do Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes para efeitos de 

submissao a Assembleia Municipal 

Pelouros: Urbanismo e Planeamento 

Servi~o: DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 

Considerando que: 

1) Por Delibera9ao de 27 de janeiro de 2010, a Camara Municipal de Lisboa aprovou, sob a 

Proposta n.0 2912010, publicada no Diario da Republica n.0 53, 2.8 serie, atraves do Aviso n.0 

558312010, de 17 de mar9o de 2010, dar inicio ao procedimento de elabora9ao do Plano de 

Pormenor da Cal9ada das Lajes ("PPCL"), aprovar os respetivos Termos de Referencia, 

dispensar a avalia9ao ambiental estrategica e determinar a abertura do periodo de participa9ao 

publica preventiva; 

2) No ambito do procedimento de elabora9ao do PPCL, teve Iugar a 13 de dezembro de 2017 a 

respetiva Conferencia Procedimental com as entidades representativas dos interesses a 

ponderar, nos termos do n.0 3 do artigo 86.0 do RJIGT; 

3) As recomenda9oes e observa9oes constantes dos pareceres apresentados em sede de 

Conferencia Procedimental foram devidamente analisados e ponderados pelos servi9os 

municipais e, conforme os casas, refletidas nos elementos da proposta do PPCL; 
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4) Nestes termos, ap6s a Conferencia Procedimental, foi tambem realizada, no dia 22 de maio de 

2018, a reuniao de concertagao com a Comissao de Coordenagao de Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo ("CCDR-LVT"), prevista no n.0 1 do artigo 87.0 do RJIGT; 

5) Em resultado da reuniao mencionada no considerando precendente, foram novamente 

integradas as alteragoes pertinentes e passiveis de serem consideradas na proposta ora em 

aprego, conforme documento sintese de concertagao que passou a integrar os elementos de 

acompanhamento da proposta do PPCL; 

6) A proposta do PPCL cumpre os principios, objetivos e fundamentos dos respetivos Termos de 

Referencia, aprovados atraves da ja supra mencionada Deliberagao n.0 29/CM/201 0; 

7) Nestes termos, a Camara Municipal, na sua reuniao publica de 25 de julho de 2018, atraves da 

Deliberagao n.0 526/CM/2018, publicada atraves do Aviso n.0 11119/2018, no Diario da 

Republica, 2.8 serie, n.0 155, de 13 de agosto de 2018 determinou a abertura de urn periodo de 

Discussao Publica referente a proposta do PPCL; 

8) 0 mencionado periodo de Discussao Publica, que foi promovido nos termos do n.os 1 e 2 do 

artigo 89.0 do RJIGT e tornado publico, atraves do referido Aviso n.0 11119/2018, publicado em 

Diario da Republica em 13 agosto de 2018, teve a duragao de 60 dias uteis e decorreu entre 1 

de setembro e 27 de novembro de 2018; 

9) Durante o periodo de Discussao Publica os interessados puderam apresentar as suas 

reclamagoes, observagoes, sugestoes e pedidos de esclarecimento, tendo sido registados oito 

contributes, no decorrer da sessao publica de apresentagao, e recebidas trinta e sete 

participagoes; 

1 0) As participagoes recebidas referem-se, genericamente, a pedidos de esclarecimento relatives 

as propostas do Plano e a manifestagao de preocupagoes de ordem diversa nomeadamente: 
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a) volumetria das novas constru9oes propostas; 

b) salvaguarda de vistas e de patrim6nio; 

c) localiza9ao do equipamento; 

d) indice de edificabilidade; 

e) mecanisme de perequa9ao e contrato de urbaniza9ao; 

n modelo de execuyao; 

g) cedemcias e encargos urbanisticos inerentes a concretiza9ao do Plano; 

h) circula9ao viaria e transportes, estacionamento publico; 

i) usos; 

j) necessidade de espa9os verdes e equipamentos, e; 

k) rela9ao das constru9oes propostas com os edificios preexistentes. 

11) Terminado o period a de Discussao Publica, os Servi9os Municipais elaboraram o respetivo 

Relat6rio de Pondera9ao Final, o qual incorpora o registo das participa9oes recebidas, 

respetiva pondera9ao e propostas de decisao, em anexo a presente proposta, para o qual se 

remete. 

12) Na sequencia do numeroso conjunto de participa9oes recebidas, considerando o tempo 

decorrido desde entao e a disponibiliza9ao de nova cartografia homologada, tornou-se 

imperioso proceder ao ajustamento do modelo urbana e a atualiza9ao dos varios elementos 

que compoem o PPCL, procurando dar resposta as preocupa9oes demonstradas e clarificar 

as questoes levantadas. 

13) Consideram-se reunidas as condi9oes para a aprova9ao da versao final do PPCL, bern como 

os respetivos elementos constituintes e de acompanhamento, nos termos da lnforma9ao 

Tecnica n.0 17500/INF/DMURB/DepPU/DivPT/2021, e respetivos despachos (em anexo), 

encontrando-se a Proposta instruida com os elementos necessaries para submeter a 

aprova9ao da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no n.0 1 do artigo 90.0 do RJIGT. 
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Assim, tenho a honra de propor que a Camara Municipal de Lisboa delibere ao abrigo do 

disposto na alinea a) do n.0 1 do artigo 33.0 da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

reda~io atual, que consagra o Regime Juridico das Autarquias Locais: 

Aprovar a versio final do Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes para efeitos de submissio a 
Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no n.0 1 do artigo 90.0 do Decreta-Lei n.0 80/2015, 

de 14 de maio, na sua reda~io atual, que aprovou a revisio do Regime Juridico dos 

lnstrumentos de Gestio Territorial. 

Lisboa, Pac;os do Concelho, 30 de junho de 2021 

Data: 2021.06.30 17:01:45 +01 00 

.:JI CARTAO DE CIDADAO 
~ .... 

Anexos: 

0 Vereador 

Ricardo Veludo 

lnformac;ao Tecnica n° 17500/INF/DMURB/DepPU/DivPT/2021 

Elementos constituintes do Plano 

Elementos de acompanhamento do Plano 


