
CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

GABINETE DO VEREADOR MANUEL SALGADO 

PR OPOSTA N.• 647/2014 

Assunto: Aprovar o inicio do procedimento de Alteração do Plano de Pormenor 3 - Zona Sul • 
·Avenida do Marechal Gomes da Costa, dos respetivos Termos de Referência, da dispensa de 
avaliação ambiental e da abertura do período de participação pública preventiva. 

Pelouros: Planeamento, Urbanismo, Reabilitação Urbana e Espaço Público: Vereador Manuel Salgado 

Serviço: DMPRGU I DPRU I DPT 

Considerando que: 

O Plano de Pormenor 3 - Zona Sul -Avenida do Marechal Gomes da Costa, adiante designado por 
PP3 publicado a 31 de dezembro, através da portaria n• 1130-8199, no Diário da República, 1" Série-
8, n• 303 é o Instrumento de Gestão Territorial eficaz para a zona Sul- Avenida do Marechal Gomes da 
Costa da zona de Intervenção da EXPO 98; 

Entretanto, procedeu-se à Revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa {PDML) que foi aprovada pela 
Assembleia Municipal de Lisboa, na sua reunião de 24 de julho de 2012, através da Deliberação n.• 
461AML/2012 e da Deliberação n.• 471AML//2012, e publicada no Diário da República, 2.• série, n.• 168, 
de 30 de agosto de 2012, através do Aviso n.• 11622/2012; 

Nos lermos do n.• 3 do artigo 5.0 do Regulamento do PDML, enquanto não forem alterados, revistos ou 
suspensos, mantêm-se em vigor e prevalecem sobre as disposições do PDML, os planos de urbanização 
e os planos de pormenor eficazes à data da entrada em vigor deste plano, identificados no Anexo I deste 
Regulamento, no qual vêm mencionados e delimitados o Plano de Urbanização da Zona de Intervenção 
da EXPO 98, bem como o PP3 -Zona Sul- Avenida do Marechal Gomes da Costa. 

De acordo com a Informação Técnica n.• 4218011NFIDPRUIGESTUR8E/2014 e pelos motivos expressos 
nos Termos de Referência, em anexo à presente proposta e que fundamentam a oportunidade de 
alteração deste plano, torna-se agora necessário desencadear o procedimento de alteração do PP3. 

No que diz respeito à avaliação ambiental dos instrumentos de gestão territorial, consagrada no Decreto
Lei n.• 232/2007 de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.0 5812011, de 4 de 
maio, estão reunidas as condições, para a não sujeição a avaliação ambiental estratégica no 
procedimento de alteração do PP3 nos termos do disposto nos n.os 5 e 6 do arligo 74.0 do Decreto-Lei 
n.0 3801 99, de 22 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.0 4612009, de 20 de fevereiro, em 
conformidade com a fundamentação constante do Ponto 7.3 dos Termos de Referência, em anexo a 
esta proposta, bem como da Informação Técnica n.• 43251/INF/DPRUIGESTUR8EI2014, também em 
anexo à presente proposta e que faz parte integrante da mesma; 
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Nos termos do n.0 1 do artigo 96.0 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT}, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.0 380/99, de 22 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.0 46/2009, de 
20 de fevereiro, as alterações aos instrumentos de gestão territorial seguem, com as devidas 
adaptações, os procedimentos previstos para a sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação. 

Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa delibere: 

1- Determinar dar início ao procedimento de Alteração do Plano de Pormenor 3 - Zona Sul -Avenida 
do Marechal Gomes da Costa (PP3} que deverá estar concluído no prazo de 120 dias, e aprovar os 
respetivos Termos de Referência do mencionado Plano, que se juntam em anexo, ao abrigo do 
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 74.0 do Decreto-Lei n.0 380/99, de 22 de setembro, republicado pelo 
Decreto-Lei n ,0 46/2009, de 20 de fevereiro; 

2- Não qualificar a Alteração do Plano de Pormenor 3 - Zona Sul -Avenida do Marechal Gomes da 
Costa (PP3} como suscetlvel de ter efeitos significativos no ambiente, ao abrigo do disposto nos n .os 

5 e 6 do artigo 74.0 do Decreto-Lei n.0 380/99, de 22 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.0 

46/2009, de 20 de fevereiro, e ainda do n.0 7 do artigo 3.0 e Anexo do Decreto-Lei n.0 232/2007 de 
15 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.0 58/2011, de 4 de maio, com os 
fundamentos constantes no Ponto 7.3 dos Termos de Referência, em anexo a esta proposta, bem 
como da Informação Técnica n.0 43251/INF/DPRU/GESTURBE/2014, cujo conteúdo faz parte 
integrante da presente proposta; 

3- Determinar a abertura de um perlodo para formulação de sugestões por qualquer interessado ou 
para apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do procedimento de alteração do plano, com a duração de 15 dias úteis, ao abrigo do 
disposto no n.0 2 do artigo 77.0 do Decreto-Lei n.0 380/99 de 22 de setembro, republicado pelo 
Decreto-Lei n.0 46/2009, de 20 de fevereiro. 

Lisboa, Paços do Concelho, 29 de outubro de 2014. 

Manuel Salgado 

(Subdelegação de competências nos tenmos do ponto C do Despacho n.• 79/P/2013 publicado no 2' Suplemento ao Boletim 
Municipal n.• 1030 de 14 de novembro de 2013) 
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