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PROPOSTA N.º     /2011 
 
 
Assunto: Revogação da Deliberação da Câmara Municipal sobre a Proposta n.º 453/2011, de 20 de 

Julho, e aprovação do projecto de versão final do Plano de Urbanização de Alcântara, para 

efeitos de envio à Assembleia Municipal para aprovação 

 

Pelouro do Planeamento e Política de Solos, Licenciamento Urbanístico, Reabilitação Urbana e 

Obras: Vice-Presidente Manuel Salgado 

 

Serviço: DMPRGU/DPRU/DPT 
 
 
Considerando que: 
 
- Foi deliberado em reunião da Câmara Municipal de Lisboa (CML) de 19 de Março de 2008, de acordo 

com a Proposta n.º 93/2008, publicada no Diário da República n.º 82, 2ª série, de 28 de Março de 

2008, proceder à elaboração do Plano de Urbanização de Alcântara (PUA) e aprovar os respectivos 

Termos de Referência; 

- Decorreu o período de participação pública preventiva, para a formulação de sugestões e 

apresentação de informações, nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro; 

- Foi elaborada a proposta do Plano de Urbanização de Alcântara, de acordo com o teor dos Termos 

de Referência; 

- A proposta do plano foi enviada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

territorialmente competente, para, no cumprimento do estipulado no n.º3 do artigo 75.º-C do 

Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

Fevereiro, proceder à realização de uma conferência de serviços com todas as entidades 

representativas dos interesses a ponderar; 

- Foi realizada a Conferência de Serviços pela CCDRLVT em 09 de Novembro de 2010, ao abrigo dos 

artigos 75.º-C e 76.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro; 

- De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de Setembro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, a CML procedeu à realização de 

reuniões de concertação, e introduziu no plano as alterações que foram consideraram pertinentes e 

passíveis de serem consideradas; 
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- Foi deliberado em reunião de Câmara Municipal de 30 de Março de 2011, sob a Proposta nº 

162/2011, submeter a discussão pública a proposta de Plano de Urbanização de Alcântara, tendo a 

deliberação sido publicada no Diário da República, II Série, n.º 81, de 27 de Abril de 2011,                           

através do Aviso n.º 9661/2011; o período de discussão pública decorreu entre 9 de Maio e 21 de 

Junho de 2011; 

- Concluído o período de discussão pública foi elaborada a versão final da proposta do plano nos 

termos previstos no n.º 8 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de Setembro, republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, a qual foi instruída com os elementos legais 

necessários, de acordo com o teor da Informação Técnica n.º 293/DMPRGU/DPRU/2011; 

- Foi deliberado em reunião de Câmara Municipal de 20 de Julho de 2011, sob a Proposta n.º 

453/2011, submeter o plano a aprovação da Assembleia Municipal, porém, durante a sessão de 

Câmara Municipal foi discutido um conjunto de questões suscitadas pela ponderação das 

participações recebidas durante a discussão pública, sobretudo no que diz respeito ao espaço 

público, que não alteram a substância da proposta, como consta da Informação Técnica n.º 316/ 

DMPRGU/DPRU/2011. 

 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa delibere, ao abrigo do disposto na 

alínea d) do n.º7 do artigo 64º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro: 

 

1. Revogar a Deliberação da Câmara Municipal sobre a Proposta n.º 453/2011, de 20 de Julho; 

2. Determinar submeter de novo a aprovação da Assembleia Municipal a versão final do Plano de 

Urbanização de Alcântara, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 79.º do Decreto–Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro; 

3. Revogar na área abrangida pelo PUA as disposições relativas à cércea máxima e profundidade 

dos edifícios contidos na Secção IV do Título III do Regulamento do PDM em vigor (de 1994), 

bem como as áreas de cedência previstas no artigo 120.º, e o Índice de Utilização Bruto 

definido no artigo 74.º; revogar na área de intervenção do Plano, as prescrições de cálculo da 

área de estacionamento constantes dos artigos 106.º, 107.º/1 e 109.º e de cálculo das 

necessidades de estacionamento constantes dos artigos 115.º/1, todos do Regulamento do 

Plano Director Municipal de Lisboa de 1994. 

 

Lisboa, Paços do Concelho, …… de Setembro de 2011 

 

O Vereador 

 

 

Manuel Salgado 


