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assunto: Análise à proposta apresentada na sequência da audiência dos interessados - registo ENT 
2731/2022 

Resposta ao despacho da Chefe da DPU de 28/02/2022 - registo ENT 2731/2022 

 

Informação 

Na sequência da audiência dos interessados, face à proposta de indeferimento do pedido, o 

requerente entregou uma nova proposta urbanística com vista à delimitação da unidade de execução 

pretendida. 

Assim, irá proceder-se de seguida a uma nova análise à proposta agora apresentada. 

 

ANÁLISE 

1. De acordo com os dados constantes no processo o sr. Manuel Ferreira dos Santos pretende que 

a Câmara Municipal, nos termos dos artigos 148.º e 149.º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, 

na sua atual redação, proceda à delimitação de uma unidade de execução, numa área 

correspondente a 29.450,00m2, que corresponde a um prédio de que é proprietário [a área 

indicada resulta do levantamento topográfico, embora a área registada seja de 29.749,57m2]. 

2. Para uma maior facilidade da análise e de compreensão da mesma iremos estruturar esta 

informação nos seguintes temas: 

A. Enquadramento do Pedido na Legislação Aplicável  

B. Enquadramento Urbanístico da Área em causa 

C. Análise do pedido e do Programa / Solução urbanística 

D. Conclusão/Proposta 

 

A. Enquadramento do Pedido na Legislação Aplicável 

a) Conforme estabelece o artigo 148.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT) - Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, na sua atual redação – a delimitação de uma 

unidade de execução consiste na fixação em planta cadastral dos limites físicos da área a sujeitar 

a intervenção urbanística, acompanhada da identificação de todos os prédios abrangidos, de 

forma a assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios e 

encargos pelos proprietários envolvidos, devendo incluir as áreas a afetar a espaços públicos, a 

infraestruturas ou a equipamentos previstos nos programas e planos territoriais. Podendo a sua 

delimitação ocorrer em qualquer parte do território municipal, sendo precedida de discussão 

pública na falta de plano de urbanização ou de pormenor aplicável. 

b) Já o artigo 147.º do mesmo diploma estipula: 
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“1 - Os planos territoriais são executados através dos sistemas de iniciativa dos interessados, de 

cooperação e de imposição administrativa. 

2 - A execução dos planos através dos sistemas referidos no número anterior desenvolve-se no 

âmbito de unidades de execução, delimitadas pela câmara municipal, por iniciativa própria ou a 

requerimento dos proprietários interessados. 

3 - Os planos podem ser executados fora de sistema de execução quando se verifique uma das 

seguintes situações: 

a) A execução do plano territorial de âmbito intermunicipal ou municipal, ou de parte de um plano, 

possa ser realizada por meio de operações urbanísticas, em zonas urbanas consolidadas, tal 

como definidas no regime jurídico da urbanização e da edificação; 

b) A delimitação de unidades de execução se revelar impossível ou desnecessária, à luz dos 

objetivos delineados pelo próprio plano.” 

c) Não se verificando nenhum dos requisitos do n.º 3 do artigo 147.º do RJIGT o requerente, Manuel 

Ferreira dos Santos, vem, nos termos dos artigos 148.º e 149.º do mesmo diploma, solicitar à 

Câmara Municipal que proceda à delimitação de uma unidade de execução, numa área 

correspondente a 29.450,00m2, que corresponde a um prédio de que é proprietário. 

B. Enquadramento Urbanístico 

a) O primeiro passo para uma correta análise é a verificação do enquadramento urbanístico da área 

em causa: 

 

Extrato planta de Ordenamento do PDM 
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Extrato planta de Condicionantes do PDM 

 

Planta de Ordenamento 

Classificação do solo  Solo Urbano | Espaços Urbanizáveis Residenciais Tipo I 
     Cerca de 27.880,00m2 [94.70% do total – 29.450,00m2] 

     Solo Urbano | Espaços Urbanizados de Uso Especial 
     Cerca de 1.570,00m2 [5,30% do total – 29.450,00m2] 

Classificação acústica  Zonas Mistas  

Planta de Condicionantes 

Sem condicionantes 

 

b) Face ao enquadramento urbanístico da área em causa o regulamento do PDM estipula: 

 Espaços de Uso Especial | Artigo 45.º Identificação 

“Os Espaços de Uso Especial são áreas onde se localizam equipamentos, infraestruturas 

estruturantes ou outros usos específicos em solo urbano onde são prestados serviços à 

população, no âmbito da saúde, da educação, da cultura, do desporto, do recreio e lazer, da 

justiça, da segurança social, da segurança pública e da proteção civil, podendo ainda 

contemplar locais de entretenimento complementares.” 

 Espaços Residenciais Urbanizáveis | Artigo 50.º Identificação, n.º 1 

“Os Espaços residenciais em solo urbanizável são constituídos pelas áreas destinadas 

predominantemente a funções habitacionais e que, não possuindo ainda as características de 

espaço urbanizado, se prevê que as venham a adquirir.” 
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 Espaços Residenciais Urbanizáveis | Artigo 51.º Ocupações e utilizações, n.º 1 a n.º 3 

“1 - São objetivos genéricos para estes espaços uma ocupação urbana faseada e planeada 

por forma garantir um aproveitamento eficiente e sustentável das infraestruturas urbanas, a 

dotação de espaços públicos de qualidade e a criação de redes de circulação pedonal e viária 

corretamente dimensionadas. 

2 - Estes espaços destinam-se a habitação, comércio, serviços, equipamentos e espaços 

verdes de utilização coletiva, públicos e privados, turismo, estabelecimentos industriais e 

outras atividades compatíveis com o uso dominante, designadamente com o uso habitacional. 

3 - A ocupação dos Espaços residenciais urbanizáveis que integram o perímetro urbano de 

Condeixa-a-Nova processa-se mediante a aprovação de planos de pormenor ou unidades de 

execução.” 

c) Embora para a área localizada em Espaços Urbanizados de Uso Especial o PDM não preveja 

uma ocupação com habitação, que é o uso pretendido pelo requerente, julgamos que se poderá 

aplicar a esta área o regime de edificabilidade da restante área com base na seguinte disposição 

do PDM: 

 Artigo 10.º Disposições gerais, n.º 2 

“Quando uma parcela integre mais do que uma categoria de espaço, a ocupação com os usos e 

outras condições admitidas para a categoria adjacente à via pública poderá prolongar-se para as 

áreas do prédio integradas noutras categorias, desde que: 

a) Tal não afete servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

b) Não sejam afetados os espaços naturais e os espaços verdes de recreio e lazer; 

c) A área utilizada nesse prolongamento não exceda 30% da parte da parcela integrada na 

categoria de uso do solo selecionada adjacente à via pública; 

d) A Câmara Municipal reconheça que tal não prejudica o correto ordenamento do território.” 

d) Na continuação do ponto anterior, a análise e enquadramento nas condições referidas será objeto 

de uma análise e fundamentação mais pormenorizada no ponto destinado à “Análise do pedido e 

do Programa /Solução urbanística” 

 

C. Análise do pedido e do Programa / Solução urbanística 

a) A proposta do requerente para a delimitação desta unidade de execução incide sobre uma área 

de 29.450,00m2 e visa o seu fracionamento e infraestruturação para a construção de edifícios 

unifamiliares e multifamiliar e destinados ao uso de habitacional. 
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b) Os limites físicos da área a sujeitar à intervenção urbanística encontram-se definidos na proposta 

apresentada pelo requerente, na peça desenhada à escala 1:500 identificada como “folha 101 - 

levantamento topográfico”, e correspondem a um único artigo matricial conforme registo de 

propriedade entregue – descrição 1267/19780718, matriz 1278. 

c) Tal como referido na alínea a) do ponto “B. Enquadramento Urbanístico” desta informação, a 

quase totalidade da área em questão, 27.880,00m2, localiza-se em Solo Urbano | Espaços 

Urbanizáveis Residenciais Tipo I, existindo uma pequena parte, com cerca de 1.570,00m2, que se 

localiza em Solo Urbano | Espaços Urbanizados de Uso Especial; 

d) Embora para a área localizada em Espaços Urbanizados de Uso Especial o PDM não preveja 

uma ocupação com habitação, que é o uso pretendido pelo requerente, julgamos que se poderá 

aplicar a esta área o regime de edificabilidade dos Espaços Urbanizáveis Residenciais Tipo I com 

base no n.º 2 do artigo 10.º do regulamento do PDM, uma vez que são cumpridos os critérios aí 

definidos: 

Tal não afete servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

 A área em causa não se encontra abrangida por quaisquer servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública 

Não sejam afetados os espaços naturais e os espaços verdes de recreio e lazer; 

 A área em causa não afeta os espaços naturais e os espaços verdes de recreio e lazer 

A área utilizada nesse prolongamento não exceda 30 % da parte da parcela integrada na 

categoria de uso do solo selecionada adjacente à via pública; 

 Sendo a área do prédio afeta a Espaços Urbanizáveis Residenciais Tipo I igual a 

27.880,00m2 a área localizada em Espaços Urbanizados de Uso Especial corresponde a 

cerca de 5,6% daquele valor. 

A Câmara Municipal reconheça que tal não prejudica o correto ordenamento do território.” 

 Nos pontos seguintes analisaremos a solução urbanística, apresentando os motivos porque 

se julga que a Câmara Municipal poderá reconhecer que não prejudica o correto 

ordenamento do território. 

e) Analisaremos de seguida a solução urbanística proposta 

i. Enquadramento 

 O prédio em questão trata-se de uma área remanescente do loteamento com o alvará 1/96 

(Urbanização Nova Conimbriga I) que, por decisão do loteador, não foi loteada naquele 

processo, embora a solução urbanística do loteamento aprovado tenha previsto um sistema 
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de arruamentos e de infraestruturas que posteriormente possibilitasse a urbanização desta 

área. 

 A proposta agora apresentada parte precisamente de 3 pontos de ancoragem à Urbanização 

Nova Conímbriga I propondo a criação de um novo arruamento, paralelo ao existente na 

urbanização, ao longo do qual se dispõe os 12 lotes propostos. 

 

ii. Cumprimento do regime de edificabilidade do PDM: 

 Tal como já referimos anteriormente, embora exista uma pequena parte do prédio que se 

encontra em Espaços Urbanizados de Uso Especial propõe-se que se aplique as regras 

do PDM aplicáveis aos Espaços Urbanizáveis Residenciais Tipo I, devendo para tal a 

Câmara Municipal reconhecer que não prejudica o correto ordenamento do território. 

o Relativamente à proposta agora apresentada a área classificada em Espaços 

Urbanizados de Uso Especial encontra-se ocupada por uma parte do novo 

arruamento - na zona de ligação ao arruamento existente – e a restante área será 

ocupada por uma parte do logradouro do lote 7 proposto. 

o Neste sentido a sua ocupação não só não prejudica o correto ordenamento do 

território, mas contribui para que se consiga uma solução urbanística mais coerente e 

integrada. 

 Áreas de implantação, impermeabilização, construção, n.º de pisos e altura de fachada 

[valores retirados das diversas peças que compõem o processo]: 

Área a sujeitar à operação urbanística - 29.450,00m2 

Índice de ocupação do solo — Io (%) [área de implantação] 

PDM  29.450,00m2 x 0,60 =  17 670,00m2 
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Proposta Total da área de implantação =  7 845,00m2 

 O valor é inferior ao máximo permitido pelo PDM; 

 

Índice de impermeabilização do solo — Iimp (%) [área de impermeabilização] 

PDM  29.450,00m2 x 0,70 =  20 615,00m2 

Proposta Total da área de implantação 7 845,00m2 

 Total de arruamentos + estacionamento  5 357,95m2 

 Total de passeios 4 645,55m2 

 Área permeável de utilização pública 176.90m2 

  (353,85 x 50% = 176.90) 

 PT 17,50m2 

  TOTAL            18 042,90m2 

 O valor é inferior ao máximo permitido pelo PDM tendo as contas sido feitas 

considerando todas as áreas como sendo 100% impermeáveis, com exceção de 

uma área identificada como “área permeável de utilização pública “ que se 

considerou a 50%; 

 No desenvolvimento da proposta de loteamento deverão depois ser especificados 

os materiais a utilizar nos passeios e nas zonas verdes de modo a que as contas 

possam ser feitas em função do grau de impermeabilização dos materiais e para a 

totalidade da área; 

 No desenvolvimento da proposta de loteamento deverá também constar do quadro 

síntese a área máxima de impermeabilização para cada lote. Este valor permitirá, 

por exemplo, avaliar a possibilidade de construção de uma piscina ou de qualquer 

outro elemento que proceda à impermeabilização do solo dentro do lote para além 

da área de implantação do edifício. 

Índice de utilização do solo — Iu [área de construção] 

PDM  29.450,00m2 x 0,80 =  23 560,00m2 

Proposta Total da área de construção 23 559,00m2 
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área lotes IMPLANTAÇÃO CAVE PISO 0 PISO 1 PISO 2 PISO 4

LOTE 1 585,00 455,00 455,00 312,00 312,00 312,00

LOTE 2 585,00 455,00 455,00 312,00 312,00 312,00

LOTE 3 585,00 455,00 455,00 312,00 312,00 312,00

LOTE 4 585,00 455,00 455,00 312,00 312,00 312,00

LOTE 5 650,58 455,00 455,00 312,00 312,00 312,00

LOTE 6 3 134,08 760,00 760,00

LOTE 7 1 682,39 975,00 975,00 624,00 624,00 624,00 624,00

LOTE 8 1 365,00 975,00 975,00 624,00 624,00 624,00 213,00

LOTE 9 1 365,00 975,00 975,00 624,00 624,00 624,00 213,00

LOTE 10 1 365,00 975,00 975,00 624,00 624,00 624,00 624,00

LOTE 11 759,81 455,00 455,00 312,00 312,00 312,00

LOTE 12 752,76 455,00 455,00 312,00 312,00 312,00

13 414,62 7 845,00 7 085,00 5 440,00 4 680,00 4 680,00 1 674,00

TOTAL 23 559,00  

 A área de construção proposta é inferior à área máxima permitida pelo PDM  

 No desenvolvimento da proposta de loteamento deverá ser explícito para cada lote 

se existe a possibilidade de construções de anexos e, em caso de ser possível, 

deve ser claro que a área máxima de construção incluí os anexos. 

 

Número de pisos e altura da fachada — Hf (m) 

PDM   4 pisos e 16 metros 

Proposta  4 pisos não sendo referido a altura máxima 

 No desenvolvimento da proposta de loteamento deverá ser explícito, por exemplo 

no regulamento do loteamento, a altura máxima de fachada para cada lote. 

 A questão anterior ganha maior relevância nos lotes 1 a 5 e 11 e 12 de modo a ser 

possível controlar a altura da edificação relativamente às edificações existentes. 

iii. Cedências para estacionamento, espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva: 

Estacionamento 

PDM   Habitação em moradia unifamiliar - 3 lugares/fogo com Ac > 200m2 + 20% 

  1 habitação x 3 + 20% = 3 + 20% = 3,6 = 4 lugares 

 

  Habitação coletiva - 2 lugares/fogo para a.m.f. ≥120 m2 e < 200 m2+ 20% 

  98 fogos x 2 + 20% = 196 + 20% = 235,2 = 235 lugares 

 
Notas relativas ao cálculo das cedências para estacionamentos - habitação 

coletiva: 

 Dado que a proposta prevê várias tipologias nos prédios de habitação 
coletiva considerou-se para o cálculo a área média de fogo. 

 Para o cálculo da área média do fogo excluiu-se a área em cave e dividiu-se 
a restante área de construção pelo número máximo de fogos para cada lote, 
obtendo-se valores entre 120m2 e 200m2 em todos os lotes. 
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 Considerou-se o número máximo de fogos previstos para cada lote. 

  TOTAL [4 + 235]       239 lugares 

Proposta  239 lugares 

 A proposta prevê o mesmo número de estacionamentos públicos estipulado pelo 

PDM. 

 Propõe-se que no quadro síntese na coluna “n.º máximo de estacionamentos” seja 

substituído o nome por “Número mínimo tendo em conta o máximo de frações 

previstas, qualquer alteração deve cumprir os parâmetros de estacionamento no 

interior do lote definidos no PDM. 

Deste modo será possível construir mais estacionamentos, se assim for possível, ou 

menos estacionamentos em função da tipologia final de apartamentos adotada. 

 

Espaços verde de utilização coletiva 

PDM   Habitação em moradia unifamiliar – 28,00 m2/fogo 

  1 habitação x 28 = 28,00m2 

 

  Habitação coletiva – 28,00 m2//120,00 m2/ Ac hab. 

  (22 799,00 / 120) x 28 = 189,99 x 28 = 5 319,72m2 

  TOTAL       5 347,72m2 

Proposta  5 497.83m2 

 A proposta cumpre as áreas de cedência obrigatória. 

 O desenvolvimento da proposta de loteamento terá de ter em atenção o projeto de 

arranjos exteriores uma vez que o mesmo pode contribuir para o aumento das áreas 

de impermeabilização e/ou construção. 

 

 

Equipamento de utilização coletiva 

PDM   Habitação em moradia unifamiliar – 35 m2/fogo 

  1 habitação x 35 = 35,00m2 
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  Habitação coletiva – 35,00 m2//120,00 m2/ Ac hab. 

  (22 799,00 / 120) x 35 = 189,99 x 35 = 6 649,65m2 

  TOTAL       6 684,65m2 

Proposta  0,00m2 

 Julga-se que para a área em questão poderá ser dispensada a obrigatoriedade de 

cedência de uma área destinada à instalação de equipamento de utilização coletiva, 

pelo que se aceita a sua compensação em numerário ou em espécie, ficando neste 

último caso sujeito a avaliação e aceitação pela Câmara Municipal. 

 

iv. A solução urbanística 

 A solução urbanística propõe a criação de 12 lotes correspondendo a um total máximo 

de 99 fogos de tipologias variadas. 

 O futuro processo de loteamento não estará sujeito a discussão pública dado que 

não são ultrapassados quaisquer dos limites estipulados no n.º 2 do artigo 22.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 

 Dos 12 lotes propostos 11 destinam-se a habitação coletiva sendo apenas um lote 

destinado à construção de uma moradia unifamiliar. 

 Para os lotes mais a norte [identificados nas peças desenhadas como lotes 

numerados de 1 a 5], que se dispõem nas “costas” dos lotes de moradias da 

Urbanização Nova Conímbriga I, é proposta uma frente contínua constituída por 

habitações coletivas com uma volumetria de 3 pisos acima da cota de soleira. 

o Embora a proposta apresente uma frente contínua e mais um piso que as 

moradias da urbanização Nova Conimbriga I, o afastamento proposto de 15,50m 

entre construções garante a iluminação e ventilação das construções/lotes 

existentes pelo que se julga que a proposta se integra no local; 
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 Para os lotes a oeste [identificados nas peças desenhadas como lotes numerados 

de 11 e 12], que surgem na continuidade de uma linha de lotes de moradias da 

Urbanização Nova Conímbriga I, é proposta uma frente contínua constituída por 

habitações coletivas com uma volumetria de 3 pisos acima da cota de soleira. 

o A proposta apresenta também mais um piso que a construção do lote confinante, 

contudo a orientação solar das construções e o afastamento da edificação 

proposta do limite do lote garantem a iluminação e ventilação da construção 

existente pelo que se julga que a proposta se integra no local. 

 Para os lotes mais a sul [identificados nas peças desenhadas como lotes 

numerados de 7 a 10] é proposta uma frente contínua constituída por habitações 

multifamiliares com uma volumetria de 4 pisos acima da cota de soleira. 

o Julga-se que os 4 pisos têm enquadramento no local e o seu afastamento das 

restantes construções propostas e das construções da Urbanização Nova 

Conimbriga não coloca em causa quaisquer questões de iluminação ou 

ventilação. 

o Quanto à construção proposta para os lotes em causa prevê-se, no perfil 

apresentado, que em cada lote exista uma cave para estacionamento e dois 

volumes “autónomos” acima da cota de soleira onde se desenvolverão as 

tipologias habitacionais. 

o Por principio não temos nada contra esta solução, contudo, no futuro processo 

de loteamento, com vista à execução desta unidade, deverá esta situação ser 

convenientemente regulamentada para que não existam dúvidas e fique 

garantida uma imagem de conjunto. 

o Dado que se trata de uma área sujeita a um arranjo urbanístico planeado 

julga-se ser de aceitar o facto de a construção, nos lotes de habitação coletiva, 

se encontrar implantada à estrema, uma vez que se tratam de estremas 

confinantes com os arruamentos ou com áreas verdes públicas. 

o Para cada um destes 4 lotes, na frente norte, está prevista uma área de 

logradouro que pertence ao lote mas que se confunde com a zona pública do 

passeio. Para evitar futuras situações/confusões na gestão deste espaço o 

mesmo deverá ser “marcado” por uma pavimentação distinta do espaço público 

ou, em alternativa, ser ajustado o limite do lote. 

 O lote destinado à moradia unifamiliar [identificado nas peças desenhadas como 

lote 6] prevê 2 pisos acima da cota de soleira e a sua dimensão e afastamentos da 
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construção aos limites do lote e às restantes construções garantem a iluminação e 

ventilação da construção. 

o Como já referido em pontos anteriores, no futuro processo de loteamento deverá 

ficar devidamente regulamentada qual a área máxima de impermeabilização do 

solo e a possibilidade de construção de anexos. 

o Desta forma deverá ficar devidamente regulamentada para este lote, bem como 

para os restantes, as áreas máximas de impermeabilização, implantação e 

construção, tendo em conta a possibilidade de construção de um anexo, de uma 

piscina ou de qualquer outra edificação para além da principal. 

 De acordo com os elementos que consta do processo, são cumpridos os valores de 

estacionamento no interior de cada lote. 

o Verificou-se que o número de estacionamentos proposto para cada lote, 

relativamente à área da de construção da cave, cumpre a regra de 30m2 por 

lugar de estacionamento. 

o Propõe-se que no quadro síntese na coluna “n.º máximo de estacionamentos” 

seja substituído o nome por “n.º mínimo de estacionamentos” e colocada uma 

nota com a indicação “Número mínimo tendo em conta o máximo de frações 

previstas, qualquer alteração deve cumprir os parâmetros de estacionamento no 

interior do lote definidos no PDM”. 

o Deste modo será possível prever mais estacionamentos, se assim for possível, 

ou menos estacionamentos em função da tipologia final de apartamentos 

adotada. 

 Julgamos que urbanisticamente a solução tem enquadramento no local e, embora 

apresente soluções diferentes da Urbanização Nova Conimbriga I, garante uma 

expansão ordenada e coerente com o existente. Contudo, existem algumas situações 

que terão de ser estudadas, esclarecidas e devidamente resolvidas no futuro processo 

de loteamento: 

 No desenvolvimento de um futuro loteamento as peças desenhadas devem ser 

devidamente cotadas; 

 Nas peças desenhadas apresentadas não se encontram marcados/identificados as 

áreas para a colocação de equipamentos de deposição de resíduos, devendo no 

futuro projeto de loteamento estar devidamente previsto e em conformidade com o 

regulamento municipal; 
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 Terá de ser feito o enquadramento e garantido o cumprimento da legislação sobre 

acessibilidades, situação que poderá obrigar a ajustes na solução final. 

 O desenvolvimento do futuro projeto de loteamento deverá contemplar um 

regulamento próprio relativo às condições de construção nos lotes. 

 Em todos os lotes de habitação coletiva o perfil tipo (esquemático) mostra o 

pavimento do piso 0 como estando sobrelevado relativamente ao espaço público. 

Neste sentido relembramos que os futuros projetos terão de garantir o total 

cumprimento das normas técnicas de acessibilidade. 

v. Infraestruturas [por consulta da informação disponível no SIG municipal] 

Arruamentos 

 O novo arruamento cumpre o dimensionamento previsto no quadro 13 do artigo 86.º do 

PDM, para além de se integrar na solução urbanística existente e de garantir a ligação 

entre duas ou mais vias existentes. 

Águas 

 Existe rede de água no arruamento da Urbanização Nova Conimbriga I. 

 No desenvolvimento do projeto de loteamento, com vista à concretização da unidade de 

execução, deverá ser consultada a Divisão de Obras (DO) sobre se a rede existente 

comporta o abastecimento de 99 novos fogos. 

 De forma apenas informal foi discutido o assunto com os serviços técnicos da DO 

tendo-se concluído que não deverá ser necessário um reforço da rede existente, embora 

esta situação tenha de ser verificada com mais pormenor. 

 Tratando-se de uma unidade de execução por iniciativa de um proprietário, em caso de 

necessidade de reforço das infraestruturas propõe-se que estas fiquem a seu cargo. 

 A proposta anterior baseia-se no facto de se tratar da urbanização de uma área que, 

pela sua localização e dimensão, beneficiará apenas a área em causa, não 

possibilitando novas áreas de expansão nem prevendo equipamentos de utilização 

pública. 

Saneamento 

 Existe rede de saneamento no arruamento da Urbanização Nova Conimbriga I. 

 Deverá ser consultada a Divisão de Obras se a rede existente comporta a ligação de 99 

novos fogos. 
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 De forma apenas informal foi discutido o assunto com os serviços técnicos da DO 

tendo-se concluído que a rede existente não deverá ter capacidade para absorver esta 

nova expansão sem que seja feito um reforço da rede existente, embora esta situação 

tenha de ser verificada com mais pormenor. 

 Tratando-se de uma unidade de execução por iniciativa de um proprietário, em caso de 

necessidade de reforço das infraestruturas propõe-se que estas fiquem a seu cargo. 

 A proposta anterior baseia-se no facto de se tratar da urbanização de uma área que, 

pela sua localização e dimensão, beneficiará apenas a área em causa, não 

possibilitando novas áreas de expansão nem prevendo equipamentos de utilização 

pública. 

Eletricidade 

 Existe rede de eletricidade na Urbanização Nova Conimbriga I, prevendo a solução 

urbanística apresentada a construção de um PT. 

 No desenvolvimento da proposta de loteamento deverá ser consultada a e-redes sobre a 

possibilidade de abastecimento do novo loteamento. 

 Tratando-se de uma unidade de execução por iniciativa de um proprietário, em caso de 

necessidade de reforço das infraestruturas propõe-se que estas fiquem a seu cargo. 

 A proposta anterior baseia-se no facto de se tratar da urbanização de uma área que, 

pela sua localização e dimensão, beneficiará apenas a área em causa, não 

possibilitando novas áreas de expansão nem prevendo equipamentos de utilização 

pública. 

Gás 

 Existe rede de gás na Urbanização Nova Conimbriga I. 

 No desenvolvimento da proposta de loteamento deverá ser consultada a concessionária 

da rede gás sobre a possibilidade de abastecimento do novo loteamento. 

 Tratando-se de uma unidade de execução por iniciativa de um proprietário, em caso de 

necessidade de reforço das infraestruturas propõe-se que estas fiquem a seu cargo. 

 A proposta anterior baseia-se no facto de se tratar da urbanização de uma área que, 

pela sua localização e dimensão, beneficiará apenas a área em causa, não 

possibilitando novas áreas de expansão nem prevendo equipamentos de utilização 

pública. 

Infraestruturas de telecomunicações 
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 Existe rede de infraestruturas de telecomunicações na Urbanização Nova Conimbriga I. 

 Tratando-se de uma unidade de execução por iniciativa de um proprietário, em caso de 

necessidade de reforço das infraestruturas propõe-se que estas fiquem a seu cargo. 

 A proposta anterior baseia-se no facto de se tratar da urbanização de uma área que, 

pela sua localização e dimensão, beneficiará apenas a área em causa, não 

possibilitando novas áreas de expansão nem prevendo equipamentos de utilização 

pública. 

Recolha de resíduos  

 No desenvolvimento da proposta de loteamento deverá ser prevista a localização dos 

equipamentos de deposição de resíduos, em quantidade e dimensão de acordo com o 

regulamento do serviço de gestão de resíduos urbanos e limpeza urbana do município 

de Condeixa-a-Nova. 

 

D. Conclusão/Proposta 

 

Conclusão 

a) De acordo com a análise técnica realizada verifica-se que a proposta de arranjo urbanístico 

apresentada cumpre o Plano Diretor Municipal, embora careça de ser desenvolvida de acordo 

com os diversos aspetos referidos na análise. 

b) Assim, com vista à execução do Plano Diretor Municipal julga-se ser de delimitar a Unidade de 

Execução de acordo com a proposta base apresentada, condicionada a que no desenvolvimento 

da proposta final de loteamento sejam tidas em conta todas as questões levantadas ao longo da 

análise técnica. 

c) Conforme estipula o n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual 

redação, “na falta de plano de urbanização ou de plano de pormenor aplicável à área abrangida 

pela unidade de execução, deve a câmara municipal promover, previamente à aprovação, um 

período de discussão pública, em termos análogos aos previstos para o plano de pormenor.” 

 

Proposta 

a) Face o exposto propõe-se que a Câmara Municipal, após análise da solução base apresentada e 

da informação técnica realizada, determine um período de discussão pública ao abrigo do n.º 4 

do artigo 148.º conjugado com artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual 

redação. 
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i. O período de discussão pública deve ser anunciado com a antecedência mínima de cinco 

dias e não pode ser inferior a 20 dias; 

ii. O período de discussão pública deve ser publicado através de aviso no Diário da República, e 

divulgado na comunicação social e no respetivo sítio na Internet; 

iii. Da publicidade deverá constar qual o período de discussão, a forma como os interessados 

podem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, as eventuais sessões 

públicas a que haja lugar e os locais onde se encontra disponível a proposta; 

 

b) Caso a Câmara Municipal delibere favoravelmente à proposta anterior propõe-se o seguinte texto 

para publicação no Diário da República: 

Nuno Moita da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, torna público que a 

Câmara Municipal deliberou, na reunião pública de ?? de maio de 2022, submeter a discussão 

pública a proposta de Delimitação da Unidade de Execução que incide sobre uma área localizada 

a sul da urbanização Nova Conimbriga I, de acordo com os limites definidos no levantamento 

topográfico que consta do processo 2021/150.10.400/5 - Pedido de Delimitação de Unidade de 

Execução – Nova Conimbriga III, apresentado por Manuel Ferreira dos Santos, nas condições 

constantes na informação interna n.º 5640, de 4/5/2022 e nos termos do disposto no artigo 89.º 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação. 

O período de discussão pública terá início no 5.º dia útil posterior à publicação do presente aviso 

no Diário da República, com a duração de vinte dias úteis, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 

89.º do RJIGT. 

Durante este período os interessados poderão pedir esclarecimentos e consultar todos os 

documentos que serviram de base à presente deliberação junto da Divisão de Planeamento 

Urbanístico e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, nos dias úteis e 

em horário das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, e no 

sítio da internet do município (https://cm-condeixa.pt/autarquia/apoio-ao-municipe/urbanismo/). 

A formulação de reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento deverão 

ser apresentadas por escrito, até ao termo do período referido, dirigidas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Condeixa-a-Nova, enviadas para o endereço postal Largo Artur Barreto, 3150 -124 

Condeixa -a -Nova, ou através do correio eletrónico geral@cm-condeixa.pt, ou ainda entregues 

pessoalmente no Balcão Integrado de Atendimento da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. 
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c) Caso a Câmara Municipal delibere favoravelmente à proposta da alínea a) propõe-se que se 

publique desde logo no site da Câmara Municipal os elementos anexos ao Registo de Entrada n.º 

2731, de 28/02/2022 (com exceção do levantamento topográfico em formato dwg) e a informação 

técnica Registo Interno n.º 5640, de 4/5/2022. Posteriormente deverá se disponibilizado também 

o aviso publicado no Diário da República. 

www.cm-condeixa.pt 

APOIO AO MUNÍCIPE | URBANISMO 

 UNIDADES DE EXECUÇÃO (titulo a criar a cima de “SIGURB DOCUMENTAÇÃO”) 

 UNIDADE DE EXECUÇÃO – NOVA CONIMBRIGA III 

??.??.2022 01_requerimento_pdf 

??.??.2022 02_memória_descritiva_geral_pdf 

??.??.2022 03_resgisto_predial_pdf 

??.??.2022 04_plantas_PDM_pdf 

??.??.2022 05_memoria_descritiva_projeto_pdf 

??.??.2022 06_termo_responsabilidade_pdf 

??.??.2022 07_projeto_arq_dwfx 

??.??.2022 08_projeto_arq_pdf 

??.??.2022 09_informacao_tecnica_5640 

??.??.2022 Aviso DR ???? – consulta pública 

 

d) Quando publicado o Aviso no Diário da Republica propõe-se que o mesmo seja também 

disponibilizado na página inicial na área destinada aos avisos. 

 

João Paulo Neves da Cunha Pimenta 

Técnico Superior 


