
 

 

 
Alteração do Plano de Pormenor da Lagarta – Áreas Nascente e Poente 

 

1. Enquadramento Legal do Relatório de Ponderação 

 

Nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, com as sucessivas atualizações pelos 

Decreto-Lei nº. 316/2007, de 19 de setembro na redação atual, e pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de fevereiro) e seu art.º 77º, nº 3, concluído o período de acompanhamento, 

a Câmara Municipal procede à abertura de um período de discussão pública. Findo este e de 

acordo com o nº 5 do art.º 77.º a Câmara Municipal deve ponderar as reclamações, 

observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares, ficando 

obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: 

 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;  

b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados em 

fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

 

Este período de discussão pública pretende consagrar e efetivar o direito de Participação dos 

interessados e dos cidadãos em geral, da forma referida no nº 1, do artigo citado, isto é “ ao 

longo da elaboração dos planos municipais de ordenamento do território, a câmara municipal 

deve facultar aos interessados todos os elementos relevantes para que estes possam 

conhecer o estádio dos trabalhos e a evolução da tramitação procedimental, bem como 

formular sugestões à autarquia e à comissão de acompanhamento”. 

 

2. Procedimento de Discussão Pública 

 

A Câmara Municipal de Espinho deliberou, em reunião ordinária de 9 de setembro de 2011, 

proceder à abertura do período de discussão pública de “ ALTERAÇÃO DO PLANO DE 

PORMENOR DA LAGARTA – ÁREAS NASCENTE E POENTE - FREGUESIA DE ANTA”, por um 

período de 22 dias úteis.  

 

O Aviso de Abertura do período de discussão pública foi publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, n.º 186 de 27 de setembro, publicitado no jornal Diário de Notícias, e no jornal 

Bancada Central, nas juntas de freguesia, no edifício dos Paços do Concelho, bem como na 

página da internet do Município, com o endereço eletrónico www.cm-espinho.pt. 

 

A documentação constituinte do Plano de Pormenor esteve disponível para consulta no 

Atendimento Municipal de Espinho e na página da internet do Município de Espinho. 

 



 

 

No decorrer do período da discussão pública foram prestados esclarecimentos pelo Gabinete 

de Planeamento Estratégico da proposta de alteração do Plano de Pormenor. 

 

3. Participação Recebidas 

 

No decorrer do período de Discussão Pública do plano em epígrafe, deram entrada na 

Câmara Municipal de Espinho, um total de quatro participações as seguintes 

exposições/sugestões, em nome de: 

 

1- Ondina Cordeiro Gomes Amorim (Parcela 36), sob registo n.º 13485/11 de 4 de 

outubro, moradora na Rua dos Loureiros, n.º 447, em Paramos; 

2- Ricardo Jorge Moreira Fernandes (Parcela 26 (Lote 5, do Alvará de Loteamento nº 

8/89), sob registo n.º 1799/11 de 26 de outubro, morador na Rua 15, n.º 1141, 

2.dto, em Espinho; 

3- Filomena Camarinha de Oliveira, (Parcela n.º 54), sob registo n.º 2673/11, 07 de 

novembro, moradora na Rua 2, n.º 939 D, 3.º dto, em Espinho; 

4- Victor Manuel Faria Pires – (Parcela 26 - Lote 3, do Alvará de Loteamento nº 8/89), 

sob registo n.º 2677/11 de 7 de novembro, morador na Rua 18, n.º 965, 1.º andar, 

em Espinho. 

As participações recebidas podem ser encontradas em anexo ao presente Relatório de 

Ponderação, que foram apresentadas presencialmente nos serviços municipais.  

 

No sentido de organização deste procedimento, as participações foram organizadas pela 

identificação do requerente, seguidas do assunto (reclamações, observações, sugestões e 

pedidos de esclarecimento), da ponderação e do resultado da ponderação efetuada pela 

Câmara Municipal, que a seguir se descrevem: 

 

1º - Parcela 36 – Ondina Cordeiro Gomes Amorim - A requerente pretende: 

 

a) O aumento de profundidade de construção de 13M para 15M, de acordo com as 

propostas do plano para a área Poente.  

Ponderação: De acordo com o estipulado na alínea d) do nº5 do Artigo 77º do D.L. n.º 

380/99 de 22 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo D.L. n.º 46/2009, de 20 de 

fevereiro, considera-se pertinente a pretensão. Pelo que entende-se que deverá ser 

contemplada esta solução nas parcelas 36, 35, 34 e 32, dado que estas se encontram em 

idêntica situação.  

 

b) O aumento da construção da área da garagem, que se apresenta com 21,66M2, na 

sua parcela. 

Ponderação: De acordo com o estipulado na alínea d) do nº5 do Artigo 77º do D.L. n.º 

380/99 de 22 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo D.L. n.º 46/2009, de 20 de 

fevereiro, considera-se pertinente a pretensão. Assim verifica-se que a proposta de área 



 

 

máxima de implantação de anexos e garagens é de 45 m2 em idênticas situações, pelo que 

entende-se que a área de 45 m deverá ser contemplada nas parcelas 36, 35, 34 e 32, dado 

que estas se encontram em idêntica situação.  

 

c) Alteração da implantação do anexo, destaque do volume destinado a garagem da 

construção para permitir o acesso direto da rua ao logradouro e o aumento da área 

do anexo. 

Ponderação: Por se entender pertinente e justificada a sugestão da requerente 

relativamente à implantação e do anexo, foi alterada e aumentada a respetiva área de 

implantação do anexo para 45 m2. Contudo, o afastamento do volume do anexo, conforme 

sugerido pela requerente, resultaria numa alteração à conceção formal adotada em todo o 

Plano. Acresce que o acesso ao logradouro pode ser assegurado através do volume da 

garagem, pelo que se afigura como não existindo fundamento para acolher as sugestões da 

requerente sobre estes dois últimos aspetos. 

 

Resultado: Propõe-se a alteração do Plano de Pormenor, de acordo com a 

ponderação apresentada nas alíneas a) e b) do ponto 1. Não há lugar à totalidade 

da alteração descrita na alínea c), apenas devendo ser alterado o P.P. a área do 

anexo, passando para 45m2. 

 

2º - Parcela 26 (Lote 5, do Alvará de Loteamento nº 8/89) - Ricardo Jorge Moreira 

Fernandes – O requerente pretende: 

 

d) A alteração da implantação da habitação de 7,5M e de 14,06M de profundidade, com 

o total de 105,46M2 para 7,5M de largura e 15M de profundidade com a respetiva 

área total de 112,50M2.  

Ponderação: Verificou-se, que as dimensões pretendidas são as definidas no polígono 

demarcado na planta de implantação em inquérito público. No entanto, a área descrita no 

respetivo quadro de áreas não tem correspondência, pelo que considera-se que terá que se 

proceder à retificação do referido Quadro de Áreas. 

 

e) Que o acabamento da cobertura (artigo 9º) e cobertura inclinada (artigo 21º) – A 

permissão para os autores dos projetos de arquitetura apresentarem soluções 

formais mais diversificadas e contemporâneas. 

Ponderação: Dados os antecedentes em edificações existentes considerou-se ser pertinente 

a pretensão, tendo sido alterada a redação do n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 3 do artigo21.º do 

Regulamento do Plano de Pormenor.  

 

f) Alteração da Profundidade da Construção para 15,50M, uma vez que o requerente 

vem alegar a existência dos imóveis edificados no lote 7 e no lote 8 do mesmo alvará 

de loteamento (Alvará nº 8/1989), com profundidades de 15,50M. Apresenta ainda 

uma petição assinada por 6 de 8 proprietários do loteamento em causa, com o 

pedido de alteração da profundidade da construção para 15,50M. 



 

 

Ponderação: Consultados os referidos processos verificou-se que as telas finais dos projetos 

das edificações se encontram cotadas respetivamente com 15.00M e 14.00M de 

profundidade das edificações. Considerou-se ser de admitir o aumento solicitado em 50 

(cinquenta) cm de profundidade para além dos 15 metros previstos de profundidade da 

construção nos lotes n.º 3, 4, 5 e 6, do alvará n.º 8/1989. 

 

Resultado: Propõe-se a alteração no Plano de Pormenor, de acordo com a 

ponderação apresentada nas alíneas d), e) e f) do ponto 2. 

 

3º - Parcela 54 - Filomena Camarinha de Oliveira – A requerente pretende: 

 

g) Revisão da capacidade construtiva na área do Estudo da Zona Envolvente às 

Instalações da CERCI. 

Ponderação: Não foi demarcada a implantação das construções na Planta de Implantação 

nem no respetivo Quadro de Áreas, dado que a área em causa não foi sujeita a qualquer 

alteração.  

Resultado: Não há lugar à alteração no Plano de Pormenor em causa relativamente 

a esta sugestão. 

 

4º - Parcela 26 (Lote 3, do Alvará de Loteamento nº 8/89) - Victor Manuel Faria Pires 

– O requerente pretende: 

 

h) A demarcação da construção de acordo com os afastamentos definidos no alvará de 

loteamento (3M e 5M), bem como a frente da construção (7,5M) e profundidade 

(15M).  

Ponderação: Considera-se ser de proceder à retificação de acordo com o estipulado no 

loteamento, nomeadamente na Planta de Implantação e respetivo Quadro de Áreas (112,5 

M2). Mais se informa, que conforme exposto na alínea f) será ainda de admitir o aumento 

solicitado em 50 (cinquenta) cm de profundidade para além dos 15 metros previstos de 

profundidade da construção nos lotes n.º 3, 4, 5 e 6, do alvará n.º 8/1989. 

 

i) Que a implantação da área destinada a anexo seja de 65M2.  

Ponderação: No presente loteamento e no artigo 21.º do regulamento do plano de 

Pormenor, a área máxima permitida para anexos e garagem é de 45M2. Neste sentido foi 

retificado o Quadro de Áreas da Planta de Implantação dos lotes 3 e 5 para 45M2, no que se 

refere à Área de Implantação/Anexo/Garagem. 

 

Resultado: Propõe-se a alteração no Plano de Pormenor, de acordo com a 

ponderação apresentada na alínea h). Não há lugar à proposta de alteração 

descrita na alínea i). 

 

4. Alterações Suscitadas pelo Período de Discussão Pública 

 



 

 

Na sequência da análise e ponderação das participações recebidas no período de discussão 

pública, foram alterados alguns elementos que constituem a Alteração do Plano de 

Pormenor, nomeadamente em acertos de áreas transcritas no Quadro de Áreas da Planta de 

implantação e de profundidade das construções destinadas a habitação e a anexos/garagens, 

conforme melhor explicitado no ponto anterior do presente relatório. 

 

Para além dos elementos gráficos, o regulamento também sofreu as devidas adaptações 

resultantes das participações e do resultado da ponderação efetuada. Deste modo foi 

alterado o n.º 1 do artigo 9.º (Coberturas) e o n.º 3 do artigo 21.º (Anexos e Garagens). 

 

Neste sentido, foram alterados os seguintes elementos da proposta de alteração do Plano de 

Pormenor submetida a discussão pública: 

 

• Planta de Implantação 

• Regulamento 

 

5. Conclusões 

 

As correções introduzidas resultam das reclamações e observações apresentadas no período 

de discussão pública pelos particulares, que tendo sido ponderadas como pertinentes e 

justificadas se consubstanciaram em ajustamentos e acertos à proposta de Alteração 

do Plano de Pormenor. 

 

Assim, os mesmos foram introduzidos em síntese na Planta de Implantação – Versão final , 

(em anexo) e considerados nos demais elementos que constituem o Conteúdo Documental 

do Plano de Pormenor, nomeadamente no Regulamento. 

 

Em, face do exposto, entende-se que o Plano de Pormenor, com as alterações resultantes do 

presente Relatório de Ponderação, está em condições de ser apresentado à Assembleia 

Municipal para aprovação, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º do R.J.I.G.T, constituindo esta 

a Versão Final da Proposta de Alteração do Plano de Pormenor da Lagarta – Áreas Nascente 

e Poente – freguesia de Anta. 

 

 

09/12/2011 


