ARQUISOMA
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA
PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO / PONDERAÇÃO DE PARECERES NO ÂMBITO DA CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL

ÍNDICE
1.

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................... 2

2.

ANÁLISE E PONDERAÇÃO DOS PARECERES EMITIDOS .......................................................................................... 3

3.

SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL E CONCERTAÇÃO ............................................... 4

4.

QUADROS SÍNTESE ............................................................................................................................................. 6
4.1.

CCDR LVT - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo ....................................................6

4.2.

ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo ................................................................................... 25

4.3.

EDP - Eletricidade de Portugal ....................................................................................................................................... 29

4.4.

DRAP-LVT - Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo ...................................................................... 31

4.5.

AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A. ........................................................................................... 32

4.6.

APA - Agência Portuguesa do Ambiente ........................................................................................................................... 34

4.7.

DGT - Direção-Geral do Território ................................................................................................................................... 37

1 / 37
ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo . Arquitectura . Arquitectura de Interiores . Decoração . Design
Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º 1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15 Email: geral@arquisoma.com

ARQUISOMA
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA
PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO / PONDERAÇÃO DE PARECERES NO ÂMBITO DA CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL

1.

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar os resultados da ponderação dos pareceres de teor favorável
condicionado e desfavorável, emitidos no âmbito da Conferência Procedimental (CP) do PLANO DE PORMENOR (PP)
DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO, bem como, da concertação realizada com as entidades
consultadas, tendo em vista a instrução adequada do processo para a sua submissão a discussão pública.
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2.

ANÁLISE E PONDERAÇÃO DOS PARECERES EMITIDOS

Nas páginas seguintes é apresentada a síntese da análise e ponderação dos pareceres de teor favorável condicionado e
desfavorável, emitidos no âmbito da Conferência Procedimental (CP).
Foram elaborados quadros síntese por entidade, organizados de acordo com a seguinte estrutura:




Extrato do Parecer – onde se expõem os excertos com os aspetos significativos da posição da entidade face à
proposta de plano apresentada;
Ponderação – onde são apresentados os devidos esclarecimentos da Câmara Municipal de Setúbal;
Alteração ao Plano – onde são identificados os documentos da versão para discussão pública da proposta de
Plano que foram objeto de alterações.
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3.

SÍNTESE DOS RESULTADOS
CONCERTAÇÃO

DA

CONFERÊNCIA

PROCEDIMENTAL

Referência

CP

Conferência Procedimental

Processo PCGT n.º 341

E

Data
21-08-2019

Sentido do Parecer Global da CP Sem condições de ser colocada
à discussão pública, seguindose a fase de Concertação
Entidades Convocadas

Sentido do Parecer

CCDR LVT
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Parecer favorável condicionado

ARSLVT
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Parecer favorável condicionado

Setgás
Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A.
EDP
Eletricidade de Portugal
DRAP-LVT
Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

Parecer favorável
Parecer favorável condicionado
Parecer desfavorável

ISS, IP
Instituto de Segurança Social

A pronunciar-se posteriormente

Amarsul
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A.

Parecer favorável condicionado

IAPMEI
Agência para a Competitividade e Inovação
APA
Agência Portuguesa do Ambiente

Parecer favorável
Parecer favorável condicionado

DGPC
Direcção-Geral do Património Cultural

Sem emissão de Parecer

ANEPC
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

Sem emissão de Parecer

LNEG
Laboratório Nacional de Energia e Geologia

Sem emissão de Parecer

IP
Infraestruturas de Portugal

Sem emissão de Parecer

DGT
Direção-Geral do Território

Parecer favorável condicionado

REN
Rede Elétrica Nacional

Sem emissão de Parecer

IPDJ

Sem emissão de Parecer
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Referência

CP

Conferência Procedimental

Processo PCGT n.º 341

Data
21-08-2019

Sentido do Parecer Global da CP Sem condições de ser colocada
à discussão pública, seguindose a fase de Concertação
Instituto Português do Desporto e da Juventude
DGEstE
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
ICNF
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
Águas do Sado
Águas do Sado, S.A.
CMP
Câmara Municipal de Palmela

Sem emissão de Parecer
Parecer favorável
Sem emissão de Parecer
Parecer favorável
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4.

QUADROS SÍNTESE

4.1.

CCDRLVT - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

CCDRLVT

Extrato do Parecer e Ponderação

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado
Extrato do Parecer

1.

RELATÓRIO AMBIENTAL
Considera-se que os indicadores deveriam ser repensados enquanto “medida”, isto é, serem transformadas em formas
mensuráveis, parâmetros, permitindo medir e comparar determinados fenómenos, ou acompanhar a sua evolução ao longo de
determinado tempo Destaca-se a importância de estabelecer metas específicas a atingir, tendo em vista possibilitar uma análise
comparativa.
O FCD2 “Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais, Tecnológicos” (…) possui um critério denominado “Qualidade Ambiental” cujos
indicadores são: “Área classificada como zona sensível e/ou mista”, que pretende identificar as áreas classificadas como zona
sensível e/ou mista, e “Níveis de ruído”, que pretende monitorizar as áreas classificadas como zona sensível e como zona mista e
população expostas a níveis sonoros superiores aos valores-limite.
Considera-se que o primeiro não deverá constituir um indicador de desempenho do plano, uma vez que a delimitação das zonas
Sensíveis e Mistas é da competência do município e realizada no âmbito da elaboração do plano.
Tal como já mencionado no parecer relativo ao RFCD, o indicador que pretende aferir as áreas classificadas e a população
exposta a níveis sonoros superiores aos valores-limite afigura-se adequado aos objetivos do plano e às disposições do RGR.
(…) não se encontra justificação para o facto de o RA não identificar qualquer relação das Linhas de Desenvolvimento 2.1, 2.2 e
2.3 - garantia da possibilidade de ampliação das instalações industriais da Refrige, da Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda. e
da Francisconde, Lda, respetivamente - e das Linhas de Desenvolvimento associadas ao Objetivo Estratégico 4 - Sistema Urbanocom o critério de avaliação Qualidade Ambiental no que respeita ao Ruído. Saliente-se que decorre da requalificação do sistema
urbano e da ampliação das unidades industriais acréscimo de tráfego rodoviário e, eventualmente, emissões sonoras diretas (no
caso das indústrias).
O RA é coerente com o estudo acústico, referindo as principais conclusões do mesmo. Por esta razão, as alterações a efetuar ao
estudo acústico e à proposta de plano deverão ser vertidas para o RA.
Importa referir que o objetivo da integração da componente acústica no processo de planeamento é a distribuição adequada dos
usos do solo em função dos usos existentes e previstos e não apenas a proteção das áreas sensíveis ao ruído mediante a
implementação de medidas de minimização de ruído (cf. 3.5.4.).
A introdução da recolha seletiva (atualmente inexistente) contribuindo para o aumento da valorização dos Resíduos Urbanos
produzidos na área de intervenção e consequentemente, a diminuição da deposição em aterro pressupõe a afetação dos
seguintes indicadores - Quantidade de resíduos recolhidos seletivamente (em ecopontos) /População residente total/ano e Avaliar
a quantidade anual de resíduos depositados em aterro sanitário face ao total de resíduos recolhidos no Município.
Pese embora se concorde com esta proposta continuam a não ser são imputadas metas que permitam aferir ou não do
cumprimento da estratégia em matéria de resíduos.

Ponderação
Foram consideradas todas as questões colocadas e foi corrigido, e completado, em
conformidade, o Relatório Ambiental.

Alterações ao Plano
Documento:
 Relatório Ambiental.
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Extrato do Parecer

2.

PLANO
Clarificação/explicitação dos aspetos relacionados com:
A possibilidade de ser necessário completar o plano com outros elementos escritos e/ou desenhados exigidos pela Conservatória
para efeito de registo de uma qualquer operação urbanística, sublinhando-se que estará em causa a transformação de prédios
rústicos para urbanos, situação que terá de ser devidamente aferida pela edilidade junto daquela.
Esta questão toma mais relevância quando se admite a possibilidade de ajustes nas parcelas e ainda que as operações de
transformação fundiária serão realizadas no âmbito casuístico das operações urbanísticas.

Ponderação
De acordo com a conclusão da resposta ao parecer sobre a questão dos efeitos
registais apresentada pelo jurista da equipa do Plano:
Ponderadas as características que revestem, quer a situação fundiária estabilizada na
área de intervenção, que foi entendido respeitar, quer o significado casuístico das
correcções dos perfis de algumas arruamentos, que futuramente, poderão afectar
alguns prédios, mas que não traduzem o conceito de operações de transformação
fundiária a que se refere o artigo 107, n.º 2, alínea c) - que aliás o plano, em concreto,
não preconiza, nomeadamente, na definição do desenho urbano e das parcelas na
Planta de Implantação – carece de sentido equacionar e necessidade de incluir no
conteúdo documental do Plano de Pormenor da Salmoura, peças escritas e
desenhadas destinadas a suportar efeitos registais e, consequentemente, o contacto
com os Serviços de Registo Predial.

Alterações ao Plano
 Não foram consideradas alterações
ao Plano.

Extrato do Parecer

3.

PLANO
O PP não inclui indicadores qualitativos e quantitativos que suportem a avaliação prevista no capítulo VIII do RJIGT (cf. n.º 7 do
artigo 107.º).

Ponderação

Alterações ao Plano

Foi considerada e ponderada a questão colocada e foi corrigido, e completado, em
conformidade o Relatório.

Documento:
 Relatório

Extrato do Parecer

4.

PLANO
Planta de Implantação
Indicar em planta que toda a área de intervenção é classificada como “Solo urbano”.
Tendo em vista melhorar a informação da legenda e a leitura articulada com o desenho/planta, sugere-se a reorganização desta,
agrupando a informação inicial (localizada antes da Qualificação do solo) por especificidades/matérias (limites, características
físicas, pontos cotados e curvas de nível, …).
O PP prevê áreas de reserva qualificadas como Áreas verdes de estadia e lazer devendo ser identificados os polígonos de
implantação do(s) edifício(s) e respetivos alinhamentos.
Alterar a designação de “Construções em geral”.
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Ponderação
No âmbito da concertação desenvolvida entre a CM Setúbal e a DRAPLVT,
relativamente ao processo de Revisão do PDM, ficou acordado manter em solo rústico
uma parcela abrangida por solos integrados na Reserva Agrícola Nacional Bruta.
Foram, assim, indicadas na Planta de Implantação, para além das áreas classificadas
como solo urbano, a área classificada como solo rústico.
Foram também introduzidas as restantes alterações e correções, mencionadas no
parecer, nos documentos do Plano.

Alterações ao Plano
Documento:
 Planta de Implantação
 Regulamento
 Relatório

Extrato do Parecer

5.

PLANO
Relatório
O Relatório deve ser complementado com um capítulo específico alusivo aos IGT, nomeadamente ao enquadramento da área e
das propostas do PP no PROT AML (com indicação Normas/Orientações das/Diretrizes aplicáveis – vd. ponto 4.1)

Ponderação
O relatório foi completado com capítulos específicos alusivos ao PNPOT e ao PROT
AML.

Alterações ao Plano
Documento:
 Relatório

Extrato do Parecer

6.

PLANO
Regulamento
O artigo 3.º da proposta apresenta uma redação incorreta, porque, o que dele consta não é um regime jurídico, não é um comando
normativo, não é uma regra de conduta que deva ser adotada. Trata-se, por outro lado, de uma “norma” inútil porque não permite
inteligir de que forma é que se verifica essa integração e articulação. O que dele deve constar é uma norma na qual se diga quais
são os outros planos que, para além do PU da Salmoura, se aplicam na área de intervenção deste. Deve também conter uma
norma na qual se diga quais são as normas que se aplicam no caso de o regime do PU e dos demais planos serem conflituantes.
O n.º 1 do artigo 6.º da proposta tem uma redação incorreta, porque não corresponde a um comando normativo. Esse
comando normativo deverá corresponder à afirmação de que, na área abrangida pelo plano, vigoram as servidões
administrativas e as restrições de utilidade pública que de seguida se enunciam, conforme assinalado na planta de
condicionantes.
A proposta do regulamento não se refere aos sistemas de execução do plano, por reporte aos que se encontram previstos no
artigo 147.º do Decreto – Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

Ponderação

Alterações ao Plano

O Regulamento foi reformulado em conformidade com as questões colocadas no
Parecer.

Documento:
 Regulamento
 Relatório

Relativamente à questão relacionada com os sistemas de execução, a redação do
Regulamento foi completada com as seguintes disposições:
A execução do Plano segue o sistema de iniciativa dos interessados e o sistema de
cooperação, este último quanto à execução das infraestruturas urbanas.
Os direitos e as obrigações das partes na concretização dos sistemas de execução
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são definidos, caso seja necessário, por contrato de urbanização.

Extrato do Parecer

7.

PLANO
Regulamento
A proposta de regulamento não prevê unidades de execução.

Ponderação
Para a clarificação da questão mencionada, o Relatório do Plano foi completado com
a seguinte redação:
De acordo com o nº 3 do artigo 148.º do RJIGT, as unidades de execução podem
corresponder a uma unidade operativa de planeamento e gestão, à área abrangida
por plano de urbanização ou por plano de pormenor (como é o caso do presente
Plano) ou a parte desta.
De acordo com a proposta de revisão do PDM a área de intervenção do Plano
corresponde à unidade de execução designada por Subunidade Operativa de
Planeamento e Gestão (SUOPG) 1.3 – Salmoura.

Alterações ao Plano
 Não foram consideradas alterações
ao Regulamento.
 Foi completada a redação do
Relatório

Extrato do Parecer

8.

PLANO
Regulamento
O artigo 44.º da proposta não contem um regime para a perequação de benefícios. Dele consta apenas uma afirmação, que pode
não ser verdadeira, e que não constitui um comando normativo. Tendo em conta, nomeadamente, a diferença da área de
construção definida para cada um dos lotes que constam do Anexo I, somos de parecer que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 176 do
RJIGT, o plano deve prever mecanismos de perequação que assegurem a justa repartição dos benefícios.

Ponderação
O regulamento foi revisto tendo sido retirada a afirmação constante no artigo
mencionado.
Relativamente à distribuição dos benefícios introduzidos pelo Plano, o Relatório foi
completado com a seguinte redação::
 As categorias de uso do solo urbano definidas no Plano - estando-se perante uma
área consolidada que exprime uma realidade estabilizada há décadas correspondem aos usos do solo dominantes e complementares identificados na
situação existente.
 A diferença da área de construção definida para cada uma das parcelas que
constam do Anexo I do Regulamento, resulta da aplicação equitativa dos índices
de utilização estabelecidos no Plano, para cada uma das categorias de uso do
solo urbano, à área das parcelas.
 As características do padrão de ocupação observável na situação existente –
onde é dominante uma ocupação de baixa densidade assente em parcelas de
grande dimensão (5000 m2, em média) com grandes logradouros afetos a
espaços verdes privados – não evidencia a necessidade de criação, na área de
intervenção do Plano, de espaços verdes públicos de utilização coletiva.
 A área de intervenção do Plano encontra-se servida pelos equipamentos públicos

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento
 Relatório
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de utilização coletiva localizados na zona norte/poente do concelho (oferta de
proximidade, nomeadamente, na área da União das Freguesias de Azeitão), não
prevendo o Plano a criação de novos equipamentos públicos.
O Plano procede, assim, face ao exposto – nomeadamente, tendo em consideração a
aplicação equitativa dos índices de utilização estabelecidos e a não afetação, na sua
área de intervenção, de áreas de terreno destinadas a espaços verdes públicos (com
a exceção do espaço correspondente à parcela 332, a constituir como referido no
subcapítulo 4.7.3. por compensação) ou a equipamentos públicos de utilização
coletiva -, a uma distribuição equilibrada dos benefícios, não havendo, por isso, lugar
à sua repartição através de mecanismos de perequação.

Extrato do Parecer

9.

PLANO
Regulamento
A norma constante do n.º 1 do artigo 48.º, sob a epígrafe “Alterações ao Plano Director Municipal”, é uma norma vaga, uma vez
que não define, de forma expressa e imediatamente inteligível, quais são os planos e as normas desses planos que revoga ou
altera. Afigura-se-nos que do artigo deveria constar o seu n.º 2, e em artigo autónomo, a referência aos demais planos cuja
aplicação irá cessar por força da entrada em vigor do PP da Salmoura.”

Ponderação

Alterações ao Plano

O Regulamento foi reformulado em conformidade com as questões colocadas no
Parecer.

Documento:
 Regulamento
 Relatório

Para uma melhor clarificação desta questão, o Relatório foi completado com a
seguinte redação:
De acordo com o Regulamento do Plano, com a sua entrada em vigor, não são
aplicáveis na sua área de intervenção as normas e prescrições do Plano Diretor
Municipal (PDM) de Setúbal aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
65/1994, de 10 de agosto.
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Setúbal aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 65/1994, ainda se encontra vigor, prevendo-se contudo, para breve a
aprovação e publicação da sua revisão, dado o estado avançado do processo
(discussão pública).
O PDM em vigor, com mais de 25 anos de vigência, encontra-se, de facto, em todas
as suas componentes, desfasado da realidade atual do território e do quadro
legislativo que informa a elaboração dos instrumentos de gestão territorial.
No caso concreto do presente Plano, as normas e prescrições do PDM em vigor não
são, assim, aplicáveis na sua área de intervenção, tendo em consideração,
nomeadamente:
 Os usos do solo e o correspondente regime de ocupação, respetivamente,
constantes e estabelecidos na Planta de Ordenamento e no Regulamento do PDM
em vigor, que não se conformam com os critérios atuais de qualificação do solo
estabelecidos pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, nem dão
resposta aos objetivos e linhas de desenvolvimento do Plano em termos de
parâmetros urbanísticos.
 A Planta de Condicionantes do PDM em vigor, que se encontra muito
desatualizada, não refletindo as servidões administrativas e as restrições de
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utilidade pública que devem ser consideradas, nomeadamente as relacionadas
com a proteção de infraestruturas, com as novas delimitações da Reserva
Ecológica Nacional (REN) - Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de
Aquíferos (AEPRA) – e da Reserva Agrícola Nacional (RAN), realizadas no âmbito
da revisão do PDM, e com o Domínio Público Hídrico / Linhas de água.
Face ao exposto, na elaboração da proposta do Plano foi privilegiada a articulação
com o processo de Revisão do PDM.

Extrato do Parecer

10.

PLANO
Regulamento
Completar os quadros síntese dos Anexos I e II com os seguintes parâmetros: área de implantação dos edifícios e construções
anexas, n.º de pisos, altura máxima dos edifícios, volumetria. Clarificar se os anexos estão contabilizados na área de construção.

Ponderação
Os quadros síntese dos Anexos I e II do Regulamento foram completados com o
parâmetro referente à área de implantação dos edifícios e construções anexas. Os
restantes parâmetros mencionados já constavam nos quadros síntese dos Anexos I e
II da proposta de Plano submetida a apreciação.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Foi também clarificado no Regulamento que os anexos estão contabilizados na área
de construção.

Extrato do Parecer

11.

PLANO
Regulamento
Artigo 16, n.º 2 – entende-se que os critérios para ajustamentos no sentido da redução devem ser mais restritivos, não sendo de
admitir reduções que podem ser significativas.
Artigo 26, n.º 1 – Rever - Não são de admitir normativos que possibilitam a ajustamentos pouco focados e que podem levar a
alterações significativas.
Artigo 29.º, n.º 1 – explicitar o que se entende por usos “comprovadamente compatíveis”.

Ponderação
A redação dos artigos mencionados foi revista e o articulado do Regulamento foi
reformulado, em conformidade com as questões colocadas colocadas.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento
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Extrato do Parecer

12.

PLANO
Regulamento
Artigo 30.º- Sendo permitidas caves, importa indicar o n.º de caves e respetiva superfície de pavimento e explicitar se está já
contemplada na superfície indicada nos quadros anexos para as várias parcelas.

Ponderação
A redação do artigo mencionado foi revista e o articulado do Regulamento foi
reformulado, em conformidade com a questão colocada.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

13.

PLANO
Regulamento
Artigo 37.º - explicitar se a área dos anexos já está incluída na superfície de pavimento.

Ponderação
A redação do artigo mencionado foi revista e o articulado do Regulamento foi
reformulado, em conformidade com a questão colocada.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

14.

Plano
Regulamento
Artigo 38.º, n.º 3 – Rever a possibilidade de circulação de veículos no troço da Rua da Salmoura identificando muito claramente
qual o troço em presença, que se afigura não se fio único e que poderá ter implicações na dinâmica, segurança e saúde pública da
área urbana em que se insere.

Ponderação
A redação do artigo mencionado foi revista e o articulado do Regulamento foi
reformulado, em conformidade com a questão colocada.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

15.

PLANO
Regulamento
Artigo 39.º, n.º 4 – ajustamentos? (vd obs no art. 26.º).
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Ponderação
A redação do artigo mencionado foi revista e o articulado do Regulamento foi
reformulado, em conformidade com a questão colocada.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

16.

PLANO
Regulamento
Artigo 40.º - suscitam-se dúvidas sobre a indicação de descrição registral autónoma, já que é referido no plano que este não tem
efeitos registais pois as parcelas estão autonomizadas (há outras não autonomizadas?)

Ponderação
A redação do artigo mencionado foi revista e o articulado do Regulamento foi
reformulado, em conformidade com a questão colocada.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

17.

PLANO
Regulamento
Artigo 48.º - Indicar as disposições que altera.

Ponderação
A redação do artigo mencionado foi revista e o articulado do Regulamento foi
reformulado, em conformidade com a questão colocada e com a conclusão da reunião
de concertação.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Foi adotada a seguinte redação:
Com a entrada em vigor do Plano, não são aplicáveis na sua área de intervenção as
normas e prescrições do Plano Diretor Municipal (PDM) de Setúbal aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/1994, de 10 de agosto, que se encontra
em vigor.
(ver também ponderação da questão 9)

Extrato do Parecer

18.

PLANO
Regulamento
Artigo 49.º - atenção ao facto de se tratar de um plano que reclassifica o solo e cuja classificação só terá eficácia nas situações
indicadas no RJIGT (artigo 2.º, n.º 8).
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Ponderação
A redação do artigo mencionado foi revista e o articulado do Regulamento foi
reformulado, em conformidade com a questão colocada, tendo em consideração:.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

O faseamento estabelecido no Programa de Execução e Plano de Financiamento,
nomeadamente, o relacionado com quadro de realizações previsto no Plano nos
domínios das infraestruturas e áreas verdes de recreio e lazer, é indicativo, podendo
ser objeto de ajustamentos em função da evolução do quadro macroeconómico do
País, e da Região, e dos seus efeitos na dinâmica urbanística do Concelho e da área
de intervenção do Plano.

Extrato do Parecer

19.

PLANO
Regimes Jurídicos Específicos
Cartografia/representação gráfica:
O Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de setembro, foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro. A
verificação do cumprimento de normas/dispositivos legais aplicáveis à cartografia a utilizar nos IGT, bem como a representação de
quaisquer condicionantes, carece de validação da DGT, entidade competente convocada para a CP. Decreto Regulamentar n.º
9/2009, de 29 de maio - Conceitos e definições
O artigo 203.º do RJIGT refere "No prazo de 90 dias são revistos ou aprovados os regulamentos que definem", entre outros, os
conceitos técnicos. Até à data não foi publicado novo diploma, pelo que se mantém em vigor o Decreto Regulamentar n.º 9/2009,
de 29 de maio.
O artigo 5.º do Regulamento do PP refere que são adotados os conceitos técnicos definidos no Decreto Regulamentar n.º 9/2009,
de 29 de maio, no regulamento do PDM de Setúbal e demais conceitos definidos em legislação aplicável.

Ponderação
Na sequência da publicação do novo diploma: Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de
27 de setembro, que procede à definição dos conceitos técnicos atualizados nos
domínios do ordenamento do território e do urbanismo, a referência mencionada no
Regulamento foi atualizada.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

20.

PLANO
Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto - Critérios de classificação e reclassificação do solo
Não consta o contrato de urbanização que fixa, por via contratual, os encargos urbanísticos das operações necessárias à
execução do plano de pormenor, o respetivo prazo, as condições de redistribuição de benefícios e encargos, considerando todos
os custos urbanísticos e todos os interessados envolvidos (n.º 2 do artigo 8.º)

Ponderação
A questão colocada é abordada na revisão da redação e do articulado do
Regulamento, designadamente, como já referido:

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

A execução do Plano segue o sistema de iniciativa dos interessados e o sistema de
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cooperação, este último quanto à execução das infraestruturas urbanas.
Os direitos e as obrigações das partes na concretização dos sistemas de execução
são definidos, caso seja necessário por contrato de urbanização.

Extrato do Parecer

21.

PLANO
Dimensionamento e capitação/cedências para espaços verdes, espaço público, equipamentos e estacionamento
Em matéria de estacionamento, espaços verdes de utilização coletiva, equipamentos e áreas de cedência, o plano deve dar
cumprimento aos parâmetros exigidos pelo PDM em vigor, não obstante, dever atender aos mínimos da pela Portaria n.º 216B/2008, de 3 de março (note-se que o PP pode determinar diferentes mínimos devidamente justificados) – vd. apreciação do PDM
no ponto relativo à conformidade com o PDM eficaz.

Ponderação
Em conformidade com a questão colocada foram revistos o Relatório – tendo sido
desenvolvida a fundamentação da solução adotada - e o Quadro Anexo I do
Regulamento quanto ao parâmetro do estacionamento.

Alterações ao Plano
Documento:
 Relatório
 Regulamento – Quadro Anexo I

As áreas de cedência para espaços verdes, ou para equipamentos de utilização
coletiva, indicadas no Anexo II - Quadro de Cedências do Regulamento do Plano, são
as referentes às operações consideradas como de impacte relevante, de acordo com
o estabelecido no Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação (RMUE),
constituindo os valores de referência para o cálculo das compensações em numerário
a prestar nos termos do RTORMS.
O cálculo das áreas de cedência para espaços verdes e para equipamentos de
utilização coletiva, indicadas no Anexo II - Quadro de Cedências do Regulamento do
Plano, tendo em vista o apuramento das compensações acima referidas, foi realizado
com base nos parâmetros de dimensionamento definidos no âmbito da revisão do
PDM de Setúbal.
Comparando os parâmetros definidos na proposta de revisão do PDM de Setúbal com
os constantes no Quadro I da Portaria 216B/2008 de 3 de março, que apesar de não
ter caráter vinculativo no âmbito do Plano, constitui uma referência significativa -,
verifica-se o reforço da dotação das cedências associadas a usos não considerados
ou desvalorizados no âmbito da referida Portaria.
Para o cálculo das áreas de cedência para espaços verdes e para equipamentos de
utilização coletiva, indicadas no Anexo II - Quadro de Cedências do Regulamento do
Plano, tendo em vista o apuramento das compensações, foram ainda tidos em
consideração o grau de consolidação, o uso dominante e os usos complementares,
das categorias de uso do solo urbano definidas no Plano. Em harmonia com a
classificação e qualificação do solo definida na planta de ordenamento da revisão do
PDM de Setúbal, as categorias de uso do solo urbano definidas no Plano são
constituídas por “áreas consolidadas”, com exceção das parcelas n.ºs 328 e 331 dos
Espaços de Atividades Económicas que correspondem a “áreas a consolidar”.
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Quanto à questão do estacionamento, o Regulamento e o Relatório foram revistos e
completados, sendo de destacar:
 Os valores exigidos para o estacionamento privado estão de acordo com os
parâmetros previstos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março;
 O estacionamento público de veículos ligeiros assinalados na Planta de
Implantação do Plano, compreendendo 825 lugares, corresponde a um número
superior (mais 73 lugares) ao exigido na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março
(752 lugares), apresentando assim uma folga para a introdução, como referido no
Regulamento do Plano, de eventuais ajustamentos, incluindo a redução, a título
excecional, de alguns lugares.

Extrato do Parecer

22.

PLANO
Condicionantes Legais e Servidões Administrativas
As entidades com competências setoriais específicas relativamente às servidões e restrições em presença (IP e CMS, EDP, Águas
do Sado) devem verificar se as mesmas se encontram corretamente identificadas em planta e se a proposta de plano (desenho
urbano/ações) respeita os regimes legais aplicáveis.
O plano terá de acautelar eventuais questões que possam vir a ser colocadas por entidades com competências específicas nas
várias matérias e que foram convocadas para a CP e para a CS-REN.
Importa considerar que os estudos de caracterização de suporte à proposta (março 2019) indicam que esta área apresenta
suscetibilidade sísmica muito elevada (importa ouvir a ANEPC).
Refere ainda a existência de perigo de incêndio florestal muito baixo e algumas áreas médio. Segundo o mesmo estudo, o PIDFCI
(dezembro/2015) refere que o local integra-se na classe de perigosidade muito baixa. Compete à CM de Setúbal aferir do
cumprimento da legislação aplicável no que concerne à salvaguarda de faixas de combustível. Sublinhe-se ainda a importância de
aferir da compatibilidade da proposta com o PROFAML (competência do ICNF).

Ponderação
No Plano foram acauteladas as questões colocadas pelas entidades com
competências específicas nas várias matérias e que foram convocadas para a CP e
para a CS-REN, de acordo com os parecers emitidos.

Alterações ao Plano
Documento:
 Relatório
 Regulamento

A ANEPC não esteve presente na Conferência Procedimental e não emitiu parecer.
De acordo com o parecer favorável emitido pelo ICNF: A proposta não indica
categoria de espaço florestal pelo que as normas e objetivos do diploma indicado
[Portaria nº 52 / 2019, de 11 de Fevereiro] não terão aplicação no território, devendo o
Plano ser tido por compatível. Ainda de acordo com o parecer do ICNF, a proposta do
Plano não apresenta desconformidades com a legislação referente ao Sistema de
Defesa da Floresta.
Na sequência da publicação Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta contra
Incêndios dos concelhos de Palmela, Setúbal e Sesimbra – 2016-2020, aprovado pela
Assembleia Municipal de Setúbal em 22 de novembro de 2019 e publicado no Aviso
n.º 1209/2020, de 23 de janeiro, procedeu-se à atualização das referências a este
plano, sendo de destacar que, de acordo com o mesmo, não ocorrem na área de
intervenção do Plano áreas com perigosidade de incêndio florestal..
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Extrato do Parecer

23.

PLANO
Reserva Ecológica Nacional (REN)
(…) a área excluída na proposta de “REN Exclusões” a nível municipal, em elaboração, corresponde à área excluída na proposta
de “REN Exclusões” referente à área de intervenção do PPS. Ainda assim, entende-se que as divergências entre as manchas C e
E das duas propostas devem ser corrigidas.
Ora, não se
verificando, alterações nos limites das áreas da “REN Bruta” e que se acertam as divergências entre as manchas C e E das duas
propostas, verifica-se que apenas se propõe manter na REN uma área, de dimensão relativamente reduzida (1,86ha), localizada
no estremo Este da área de intervenção do PPS.
Em termos pontuais, é de referir que, no Quadro 2 – “Áreas a Excluir para Satisfação de Carências” (E) do Relatório referente a
esta proposta o “Uso atual” deve reportar-se ao(s) instrumento(s) de gestão territorial em vigor e o “Uso proposto” deve referir-se
ao PPS.
Apreciação global/final sobre o procedimento, seu conteúdo e sequência Aceitar a proposta de delimitação da REN na área de
intervenção do PPS, desde que sejam corrigidas as divergências entre as manchas C e E desta proposta e da proposta de “REN
Exclusões” a nível municipal. Note-se, no que respeita à proposta de Plano, a Planta de Condicionantes do PPS não deverá incluir
apenas a área que se manterá na REN, mas sim - nos termos das especificações da alínea a) do ponto 1. B. do Anexo 1 da Norma
de Procedimentos da CCDRLVT relativa à “Tramitação dos processos de delimitação da REN”, versão de julho de 2017 - a
delimitação das áreas incluídas na REN, indicando as suas diferentes tipologias, e as áreas a excluir da REN, devidamente
identificadas e diferenciadas. Por outro lado, e quanto ao regulamento do PPS, algumas disposições poderão ser incompatíveis
com o regime jurídico da REN, apesar de se mencionar que nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de
utilidade pública aplicam-se os respetivos regimes jurídicos em vigor, que prevalecem sobre as demais disposições do regime de
uso do solo constantes do Plano - essas disposições ainda deveriam merecer reflexão pela CM de Setúbal antes da conclusão do
PP.
Quanto à aceitação do Relatório Ambiental e dada a dimensão da área em causa a excluir da REN (86,66ha), o parecer favorável
ao mesmo no âmbito da REN ficará dependente da efetiva construção da rede de drenagem de águas residuais domésticas.

Ponderação
Foram atendidas todas as questões mencionadas e introduzidas as alterações nos
documentos do Plano, em conformidade com os pareceres emitidos, nomeadamente
da CCDRLVT e APA, e com a concertação realizada com estas entidades.

Alterações ao Plano
Documento:
 Relatório da Delimitação da Reserva
Ecológica Nacional e Áreas a Excluir
 REN Bruta - Áreas Estratégicas de
Proteção e Recarga de Aquíferos
(AEPRA) - e Áreas a Excluir
 REN Bruta - Ocupação Atual do Solo
e Áreas a Excluir
 REN Bruta - Planta de Implantação e
Áreas a Excluir
 Relatório
 Regulamento
 Planta de Condicionantes

Extrato do Parecer

24.

PLANO
Outras notas constantes na Ata da Conferência de Serviços – Reserva Ecológica Nacional (REN)
(…) disposições que poderão ser incompatíveis com o regime jurídico da REN: Artigo 32,º, nºs 3 – são admitidos edifícios de apoio
à sua preservação, manutenção e edifícios de apoio agrícola – e 5 – edificabilidade admitida.
(…) a área estratégica de proteção e recarga de aquíferos que se mantém na REN está urbanizada, sendo de referir os espaços
canais / arruamentos que correspondem à rede viária existente que compreende as vias distribuidoras e de acesso local, por um
lado, e – apesar de na generalidade das vias os perfis transversais não se encontram definidos, sendo as mesmas caracterizadas
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pela inexistência de passeios – serão estes aceitáveis desde que não sejam construídos em materiais impermeáveis, por outro.
De acordo com o parecer emitido pela APA: (…) estando prevista a estruturação, em planta de ordenamento, de parcelas com
dimensões médias de 5000 m2, nos espaços urbanos de baixa densidade, sugere-se a ponderação de um índice máximo de
fracionamento destes prédios no sentido de reduzir o nível de impermeabilização.
De acordo com o parecer emitido pela APA: Emite-se parecer favorável à exclusão das parcelas E3 e E4, condicionado à exclusão
apenas da área necessária a afetar a edificabilidade em espaços verdes urbanos, uma vez que o uso previsto para a área a afetar
a espaços verdes é compatível com a tipologia de REN, AEPRA.
Emite-se parecer favorável às restantes exclusões “C” e “E”.

Ponderação
Foram atendidas todas as questões mencionadas e introduzidas as alterações nos
documentos do Plano, em conformidade com os pareceres emitidos, nomeadamente
da CCDRLVT e APA, e com a concertação realizada com estas entidades.

Alterações ao Plano
Documento:
 Relatório da Delimitação da Reserva
Ecológica Nacional e Áreas a Excluir
 REN Bruta - Áreas Estratégicas de
Proteção e Recarga de Aquíferos
(AEPRA) - e Áreas a Excluir
 REN Bruta - Ocupação Atual do Solo
e Áreas a Excluir
 REN Bruta - Planta de Implantação e
Áreas a Excluir
 Relatório
 Regulamento
 Planta de Implantação

Extrato do Parecer

25.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
De acordo com o artigo 10.º do Regulamento, “A área de intervenção do Plano é classificada como "Zona Mista" para efeitos de
aplicação do Regulamento Geral do Ruído, conforme consta no Mapa de Ruído”.
A classificação de zonas está em conformidade com o disposto nas alíneas v) e x) do art. 3.º do RGR, tendo em conta os usos da
proposta de plano. Contudo, considera-se que esta deverá ser repensada, atendendo à proposta de áreas consideráveis afetas a
usos não sensíveis e à concomitante violação dos valores limite nestas zonas (cf. 3.5.4).

Ponderação
Foi analisada a carta de zonamento acústico do concelho de Setúbal, elaborada no
âmbito da revisão do PDM, e verificada a existência de zonas dentro da área de
análise em que a classificação acústica seja distinta da adopta no estudo acústico. As
peças escritas e desenhadas do estudo acústico foram revistas em conformidade e o
conteúdo do artigo do Regulamento, mencionado foi reformulado e completado. Foi
também revisto o Relatório do Plano.

Alterações ao Plano
Documento:
 Mapa de Ruído - Memória Descritiva
 Peças desenhadas do Mapa de
Ruído
 Regulamento
 Relatório

Extrato do Parecer

26.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
O estudo acústico é omisso quanto à emissão sonora das fontes industriais, sem qualquer fundamentação deste facto. Salienta-se
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a referência à sua contribuição para os resultados obtidos nos ensaios acústicos dos locais analisados. Esta situação deverá ser
ultrapassada.

Ponderação
Os pontos de medição PM3, PM4 e PM6 foram localizados, tendo em vista
monitorizar a emissão sonora das fontes industriais da área de intervenção do Plano.
A avaliação realizada, segundo o D.L. n.º 9/2007, permite concluir, como mencionado
na memória descritiva do Mapa de ruído, que apenas no ponto de medição PM3 (no
local onde se encontra instalada uma indústria metalúrgica) são excedidos os valores
para os indicadores Lden e Ln.

Alterações ao Plano
Documento:
 Não foram consideradas alterações
ao estudo acústico.

Extrato do Parecer

27.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
Da análise dos mapas de ruído, verifica-se redução sonora entre a “Situação Futura sem PP” e a “Situação Futura Com PP” em
vias que sofrerão acréscimos de tráfego e nas quais não foram considerados obstáculos à propagação. Esta situação deverá ser
fundamentada e eventualmente corrigida.

Ponderação

Alterações ao Plano

Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações nos documentos do
estudo acústico.

Documento:
 Mapa de Ruído - Memória Descritiva
 Peças desenhadas do Mapa de
Ruído

Extrato do Parecer

28.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
Nos Quadros 2, 3 e 4 do estudo acústico, a informação constante das colunas relativas à velocidade (de ligeiros e pesados) não
corresponde a esta matéria, o que deverá ser corrigido

Ponderação
Foi atendida a questão mencionada e corrigido o quadro na memória descritiva do
estudo acústico.

Alterações ao Plano
Documento:
 Mapa de Ruído - Memória Descritiva

Extrato do Parecer

29.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
Dada a dificuldade de leitura dos mapas de ruído referentes à “Situação Futura do PP Após Aplicação de Medidas Minimizadora de
Ruído”, deverão ser apresentados os respetivos mapas de conflito com vista à avaliação os conflitos residuais.

19 / 37
ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo . Arquitectura . Arquitectura de Interiores . Decoração . Design
Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º 1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15 Email: geral@arquisoma.com

ARQUISOMA
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA
PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO / PONDERAÇÃO DE PARECERES NO ÂMBITO DA CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL

Ponderação

Alterações ao Plano

Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações nos documentos do
estudo acústico. As peças desenhadas do mapa de Ruído são apresentadas à escala
1:2000 e foram completadas com os mapas de conflito.

Documento:
 Mapa de Ruído - Memória Descritiva
 Peças desenhadas do Mapa de
Ruído

Extrato do Parecer

30.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
As conclusões do estudo acústico deverão ser reformuladas de forma a colocar em evidência as consequências das soluções de
ordenamento para a qualidade do ambiente sonoro e demonstrar em que medida e de que forma a proposta assegura a qualidade
do ambiente sonoro através da distribuição adequada dos usos do território tendo em consideração as fontes de ruído existentes e
previstas, ou seja, resolve, minimiza ou agrava os aspetos mais críticos da situação acústica de referência.

Ponderação

Alterações ao Plano

Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações nos documentos do
estudo acústico, sendo de destacar, em síntese, das conclusões do estudo acústico,
as disposições consagradas no Regulamento:

Documento:
 Mapa de Ruído - Memória Descritiva
 Peças desenhadas do Mapa de
Ruído
 Regulamento

1 – A área de intervenção do Plano é classificada pelo Município como "Zona Mista",
para efeitos de aplicação do Regulamento Geral do Ruído, com exceção dos Espaços
de Atividades Económicas que não são objeto de classificação acústica.
2 – Nas áreas de conflito identificadas nas Peças Desenhadas e na Memória
Descritiva e Justificativa do Mapa de Ruído do Plano, nomeadamente, as decorrentes
do tráfego rodoviário nas vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e Rua Brejos
de Camarate -, deverão ser aplicadas as medidas contempladas em plano municipal
para a redução de ruído.
3 – Na ausência de plano municipal para a redução de ruído, nas áreas de conflito,
referidas no número anterior, deverão ser adotados os seguintes procedimentos e
medidas:
a) O licenciamento de novas construções será apenas permitido após
demonstração técnica da compatibilidade da edificação e respetivos usos com
os níveis sonoros exigidos na legislação em vigor.
b) A localização das edificações dentro dos polígonos de implantação deverá
respeitar o limite da isófona dos 65dB(A) – indicador Lden e dos 55dB(A) –
indicador Ln.
c) Nos edifícios habitacionais deverá ser adotado um desenho arquitetónico que
permita proteger os quartos e zonas de estar dos níveis sonoros elevados.
d) Nas faixas de rodagem das vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e
Rua Brejos de Camarate – deverão ser aplicados pavimentos com
características redutoras de ruído.
e) A velocidade máxima nas vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e Rua
Brejos de Camarate – deverá ser reduzida para 40 km/h.
f) Para o controle da velocidade, referida na alínea anterior, deverão ser
implementados adicionalmente pelo menos um dos seguintes tipos de
soluções:
i.
Colocação de sinais luminosos acionados pela velocidade instantânea
do veículo;
ii.
Implantação de semáforos;
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iii. Colocação de lombas redutoras de velocidade.
4 – A aplicação, nas áreas de conflito, das medidas e procedimentos mencionados
nos anteriores números 2 e 3 deverá ser articulada com as entidades responsáveis
pelas fontes de ruído e conflitos identificados - especialmente das infraestruturas de
transporte e das fontes mais relevantes de tipo industrial -, adequando a redução do
ruído ambiente exterior ao cumprimento dos valores limite de exposição fixados no
Regulamento Geral do Ruído.
5 – As atividades industriais, comerciais, e de serviços, que se venham a instalar junto
de edifícios habitacionais, devem cumprir com o Regulamento Geral do Ruído, no que
se refere à incomodidade.

Extrato do Parecer

31.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
Atendendo à existência, na envolvente de vias de tráfego mais intenso, de categorias de usos do solo sem usos sensíveis, como
os Espaços de Atividades Económicas, sugere-se que a classificação de zonas seja reponderada, retirando da classificação estes
usos, o que eliminará o conflito das mesmas e a concomitante necessidade de adoção de medidas de redução de ruído por
inexistência de valores limite de exposição a ruído ambiente exterior a cumprir.

Ponderação

Alterações ao Plano

Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações nos documentos do
estudo acústico.

Documento:
 Mapa de Ruído - Memória Descritiva
 Peças desenhadas do Mapa de
Ruído

Extrato do Parecer

32.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
No Regulamento, é mencionada a necessidade de se proceder ao reforço do isolamento sonoro das fachadas dos edifícios
localizados na envolvente destas vias. Para além do facto de a conformidade com o RGR dever ser assegurada na Zona Mista e
não apenas nos recetores sensíveis, esclarece-se que a exceção à interdição ao licenciamento de recetores sensíveis (n.º 6 e 7 do
artigo 12.º) não é aplicável ao presente caso, uma vez que não se trata de uma zona urbana consolidada.

Ponderação

Alterações ao Plano

Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações no Regulamento.

Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

33.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
O Regulamento (artigo 10.º) deverá ser alterado na sequência das alterações ao estudo acústico e ao plano mencionadas
anteriormente.
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Ponderação
Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações no Regulamento,
conforme referido na ponderação da questão 30.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

34.

PLANO
Regulamento Geral do Ruído
O n.º 1 deste artigo deverá ser alterado, retirando a afirmação “conforme consta do Mapa de Ruído”, por a classificação não
constar deste instrumento nem estar dependente dos níveis sonoros.

Ponderação
Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações no Regulamento,
conforme referido na ponderação da questão 30.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

35.

PLANO
Gestão dos resíduos
No regulamento considera-se que a redação do n.º 1 do Artigo 38.º (Regime de Interdições), deverá ser mais clara e específica,
sobretudo a da alínea b) Armazenamento ou depósito de lixo, sucatas, combustíveis, materiais perigosos ou qualquer outro tipo de
materiais, que poderá inviabilizar um ecocentro entre outras atividades enquadradas como operações de gestão de resíduos, como
a armazenagem de toneres entre outros, atividades compatíveis com as características funcionais do PP.

Ponderação

Alterações ao Plano

Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações no Regulamento.

Documento:
 Regulamento

Extrato do Parecer

36.

PLANO
Compatibilidade/Conformidade com os Instrumentos de Gestão do Território
Plano Regional de Ordenamento do Território de Lisboa e vale do Tejo (PROTAML). (...) impõe-se verificar da conformidade da
proposta de plano com as orientações territoriais estabelecidas neste IGT para a área objeto de intervenção, que visam a
prossecução do esquema territorial metropolitano, assim como da estrutura metropolitana de proteção e valorização ambiental que
nele se incorpora.

Ponderação

Alterações ao Plano

Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações no Relatório.

Documento:
 Relatório
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Extrato do Parecer

37.

PLANO
Compatibilidade/Conformidade com os Instrumentos de Gestão do Território
Considerando que não se afiguram cumpridos os mínimos da Portaria [Portaria n.º 216-B/2008 de 3/3 ] e não obstante o PP possa
determinar diferentes mínimos (já que remete para o PDM, nomeadamente o estacionamento público), o Relatório do plano deve
ser completado/robustecido com a quantificação do n.º de lugares de estacionamento propostas face à capitação da Portaria e do
PDM (artigos 116.º a 126.º do reg. do PDM) e fundamentação/justificação das soluções propostas.

Ponderação

Alterações ao Plano

Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações no Relatório e no
Regulamento, conforme o referido na ponderação da questão 21.

Documento:
 Relatório
 Regulamento – Quadro Anexo I

Extrato do Parecer

38.

PLANO
Compatibilidade/Conformidade com os Instrumentos de Gestão do Território
Relativamente aos perfis das vias a Portaria [Portaria n.º 216-B/2008 de 3/3 ] estabelece para áreas maioritariamente habitacionais
(>80%) o Perfil é de 9,7m (faixa de rodagem = 6,5m; passeio 1.6m x2, estacionamento = 2,54m x2; caldeirtas (1,0mx2 opcional).
Quinado exista indústria, como é o caso, prevê um Perfil tipo >= 12,2 m (faixa de rodagem= 9m; passeios = 1.6m, estac= 2.25m x2
opcional, caldeiras opcional). Suscitam-se dúvidas se todos os arruamentos/vias (com vários perfis transversais) respeitam a
Portaria.

Ponderação
Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações no Relatório,
nomeadamente, foram desenvolvidas as temáticas mencionadas, no sentido de
clarificar as dúvidas apresentadas, sendo de destacar, em síntese:
 A rede viária abrangida pela área de intervenção do Plano é constituída por um
conjunto de vias de carácter local – distribuidoras ou de acesso – integradas numa
área urbana consolidada, predominantemente habitacional e de baixa densidade, com
reduzidos fluxos de tráfego.
 As dimensões indicadas, nomeadamente, para as faixas de rodagem e passeios,
na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março e na proposta da Revisão do PDM de
Setúbal, foram reduzidas em algumas destas vias, dadas as limitações e os objetivos
das beneficiações a introduzir.
 O dimensionamento dos perfis tipo propostos foi baseado no estudo de tráfego
elaborado no âmbito do Plano, tendo ainda em consideração as normas técnicas do
“GUIA / Acessibilidade e Mobilidade para Todos”, nomeadamente, quanto aos
espaços de circulação pedonal, assegurando os mínimos exigidos para a circulação
de pessoas com mobilidade condicionada.

Alterações ao Plano
Documento:
 Relatório
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Extrato do Parecer

39.

PLANO
Compatibilidade/Conformidade com os Instrumentos de Gestão do Território
O capítulo 4.9 do Relatório deve ser complementado e robustecido com a identificação e justificação de todas as alterações ao uso
do solo e o desvio aos normativos aplicáveis do Regulamento do PDM, nomeadamente em matérias e dispositivos específicos (ver
ponto 6. Anterior), articulando com as opções e disciplina que estão a configurar a proposta de revisão do PDM.

Ponderação
Foi atendida a questão mencionada e introduzidas as alterações no Relatório.
Para uma melhor clarificação desta questão, o Relatório foi completado com a
redação referida na ponderação da questão 9.

Alterações ao Plano
Documento:
 Relatório

Extrato do Parecer

40.

PLANO
Compatibilidade/Conformidade com os Instrumentos de Gestão do Território
É fundamental ser explicitada a articulação com o regime legal das AUGI (apenas na pequena franja classificada como tal) com a
proposta de plano.

Ponderação

Alterações ao Plano

A proposta de Plano garante a articulação com o regime legal das AUGI na pequena
franja da área de intervenção do Plano mencionada.

Documento:
 Não foram consideradas alterações
ao Plano
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4.2.

ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

ARSLVT

Extrato do Parecer e Ponderação

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado
Extrato do Parecer

1.

RELATÓRIO AMBIENTAL

PLANO DE PORMENOR E REGULAMENTO
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ARSLVT

Extrato do Parecer e Ponderação

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado
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ARSLVT

Extrato do Parecer e Ponderação

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado

Ponderação
Foram consideradas e atendidas todas as questões colocadas e foi completado o
Regulamento do Plano, com excepção da questão relacionada com a interdição de
construção nos Espaços Verdes, dado ser necessário: dotar as áreas verdes de
recreio e lazer de espaços de apoio à sociabilização, estadia, lazer e comércio de
proximidade e restauração; dotar as áreas verdes de protecção e enquadramento de
pequenos edifícios de apoio agrícola.

Alterações ao Plano
Documento:
 Regulamento
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ARSLVT

Extrato do Parecer e Ponderação

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado
A introdução dos espaços construídos nas áreas verdes de recreio e lazer foi objeto
de concertação com a APA, tendo sido aceite a exclusão da REN da correspondente
àrea de implantação.
A introdução dos espaços construídos nas áreas verdes de proteção e
enquadramento foi objeto de concertação com a DRAPLVT, tendo sido aceite a
exclusão da RAN destas áreas e admitidos os índices de utilização do solo propostos
no Plano.
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4.3.

EDP - Eletricidade de Portugal

EDP

Extrato do Parecer e Ponderação

Eletricidade de Portugal

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado
Extrato do Parecer

1.
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Ponderação

Alterações ao Plano

Foram consideradas e aceites as questões colocadas e completado o Regulamento
Plano.

Documento:
 Regulamento
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4.4.

DRAP-LVT - Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

DRAP-LVT

Extrato do Parecer e Ponderação

Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

Sentido do Parecer

Parecer desfavorável

Extrato do Parecer

1.

Não foi emitido parecer.
Foi comunicado, na reunião da Conferência Procedimental o sentido do parecer – desfavorável – baseado no parecer que tinha
sido emitido relativamente à RAN para a área de intervenção do Plano no âmbito da Revisão do PDM.
Foi realizada uma reunião de concertação e elaborada uma ata com a indicação das alterações a introduziir nas áreas afectas à
RAN na área de intervenção do Plano.

Ponderação
Foram introduzidas as alterações indicadas na ata da concertação realizada nos
documentos do Plano.

Alterações ao Plano
Documento:
 Planta de Implantação
 Planta de Condicionantes
 Peça desenhada referente à RAN e
áreas a excluir.
 Regulamento
 Relatório
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4.5.

AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A.

AMARSUL

Extrato do Parecer e Ponderação

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A.

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado
Extrato do Parecer

1.
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Ponderação
Foram consideradas e aceites as questões colocadas e completado o Relatório
Ambiental do Plano.

Alterações ao Plano
Documento:
 Relatório Ambiental
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4.6.

APA - Agência Portuguesa do Ambiente

APA

Extrato do Parecer e Ponderação

Agência Portuguesa do Ambiente

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado
Extrato do Parecer

1.

PLANO
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APA

Extrato do Parecer e Ponderação

Agência Portuguesa do Ambiente

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado

RELATÓRIO AMBIENTAL

Ponderação

Alterações ao Plano

Foram consideradas e atendidas as questões colocadas, e introduzidas as alterações
requeridas nos documentos referenciados, de acordo com a concertação realizada,
sendo de destacar:

Documento:
 Relatório
 Regulamento
 Planta de Condicionantes

Foi introduzida a seguinte correção no texto da pág. 30 do relatório de caracterização:
“A área de intervenção do Plano é atravessada pelas linhas de água representadas na
Cartografia de Base do Plano, bem como pelas linhas de água que integram o
domínio público hídrico representadas na Cartografia Temática – Planta de
Condicionantes / Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública /
Recursos Naturais – da proposta de revisão do PDM de Setúbal”.
A planta de condicionantes do Plano foi completada com os elementos mencionados,
tendo sido identificadas as linhas de água que integram o domínio público hídrico
representadas na Cartografia Temática – Planta de Condicionantes / Servidões
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APA

Extrato do Parecer e Ponderação

Agência Portuguesa do Ambiente

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública / Recursos Naturais – da proposta
de revisão do PDM de Setúbal e que se encontram abrangidas pela área de
intervenção do Plano. Na Carta Militar, à escala 1:25000 apenas se encontra
representada uma destas linhas de água – a que intersecta a área de intervenção do
Plano junto ao seu limite a norte.
No nº 1 do artigo 6º do Regulamento do Plano foi acrescentada uma alínea referente
à servidão do domínio público hídrico.
Dando satisfação às questões colocadas no parecer, foi corrigida e reformulada a
redação dos artigos 19º e 20º do Regulamento.
Relativamente à questão relacionada com a minimização do risco de contaminação
dos solos e águas subterrâneas, foi introduzido um novo artigo no CAPÍTULO III USO DO SOLO E CONCEÇÃO DO ESPAÇO, SECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
do Regulamento do Plano.
Relativamente à questão mencionada no Parecer – ponderação do estabelecimento
de um índice máximo de fracionamento das parcelas com a dimensão média de 5000
m2 nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, no sentido de reduzir o nível de
impermeabilização – foi esclarecido no âmbito da concertação que o nível de
impermeabilização do solo não depende do fracionamento dos prédios. A área
máxima de impermeabilização do solo, em cada parcela, é a resultante da aplicação
dos índices máximos de impermeabilização do solo admitidos pelo Plano, e que se
encontram definidos no Regulamento, independentemente do seu fracionamento.
A delimitação da área a excluir designada por E4 foi corrigida, correspondendo à
exclusão apenas da área máxima a afetar à edificabilidade em espaços verdes
urbanos, como requerido no Parecer. A área excluir designada por E3 foi requalificada
nos Espaços Urbanos de Baixa de Densidade na sequência de um compromisso
urbanístico assumido pelos serviços da Câmara Municipal. O novo polígono da área a
excluir designada por E4 encontra-se representado na planta de condicionantes e na
planta de implantação.
De acordo com a orientação da CCDRLVT, após ponderação, a numeração das áreas
a desafetar da REN não foram objeto de alteração.
A numeração e a redação dos artigos do Regulamento foram objeto de alteração na
sequência da revisão jurídica final.
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4.7.

DGT - Direção-Geral do Território

DGT

Extrato do Parecer e Ponderação

Direção-Geral do Território

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado
Extrato do Parecer

1.

Ponderação

Alterações ao Plano

Foram introduzidas as correções mencionadas em todas as peças desenhadas do
Plano e do Mapa de Ruído.

Documento:
 Peças desenhadas do Plano
 Peças desenhadas do Mapa de
Ruído

37 / 37
ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo . Arquitectura . Arquitectura de Interiores . Decoração . Design
Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º 1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15 Email: geral@arquisoma.com

