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Editorial



A importância do Plano
Director Municipal na Moita
Presidente da Câmara Municipal da Moita

João Lobo

O Município da Moita tem em

vigor, desde Maio de 2010, o

novo Plano Director Municipal

(PDM) resultante da revisão

iniciada em 1996.

O PDM é um instrumento

fundamental para o

desenvolvimento integrado do

território, que articula as

normas aplicáveis ao

ordenamento dos solos com

as opções das Autarquias

Locais, sendo, por isso, um

documento de grande

importância para os

munícipes e para a vida local.

Pioneiro da iniciativa municipal

em matéria de planeamento e

ordenamento do território, o

PDM da Moita, concluído em

1982, pertencia, pelos

conceitos, problemáticas e

metodologias utilizadas, a

uma primeira geração de

planos directores em Portugal.

A revisão que se impunha, que

se tornou igualmente numa

das primeiras revisões globais

de planos directores em vigor

e a primeira a ser iniciada na

Área Metropolitana de Lisboa,

visou, essencialmente, integrar

neste documento as

transformações operadas na

região ao nível das infra-

estruturas, transportes e

acessibilidades, as novas

necessidades económicas,

sociais e culturais que se

verificam na época actual,

bem como as mudanças

institucionais e legais no que

respeita às competências

municipais e ao ordenamento

do território, procurando

fazer a antevisão dos

problemas que se colocarão

no futuro.

A revisão do Plano Director

Municipal da Moita terá sido

um dos processos, na história

recente da vida política, mais

participado, debatido e

discutido, contando com uma

forte intervenção das

populações e dos seus

legítimos representantes,

expressão do Poder Local

Democrático que há mais de

35 anos se pratica e

desenvolve no Concelho.

Estamos convictos que este

processo poderia ter sido

mais célere, mas o seu

desenvolvimento e desfecho

sempre esteve dependente de

várias vontades politicas, na

grande maioria dos casos

divergentes, que através de

inúmeros procedimentos

habilmente aplicados

haveriam de arrastar esta

revisão por mais de 13 anos.

O PDM em vigor apresenta uma

nova abordagem estratégica

da gestão do território,

abarcando, além da vertente

urbanística do

desenvolvimento, as

actividades económicas, a

cultura, o turismo, numa visão

integrada e flexível da

realidade do nosso Município,

do seu enquadramento na

Grande Área Metropolitana de

Lisboa e dos projectos

estruturantes de carácter

nacional anunciados,

designadamente a Terceira

Travessia do Tejo, o Novo

Aeroporto de Lisboa e o TGV.

Embora o atraso verificado na

aprovação deste documento

tenha sido prejudicial para o

desenvolvimento do Município

da Moita nos últimos anos,

pelas oportunidades e

investimentos que se

perderam, acreditamos que

este PDM constitui um

pertinente incentivo ao

desenvolvimento das

potencialidades do Município

da Moita, especialmente no

que diz respeito à iniciativa

empresarial, à frente ribeirinha

e à capacidade participativa e

criativa da população.
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Bruno Soares

Sobre a revisão do PDM
da Moita
Arquitecto, coordenador da equipa de projecto do Plano Director Municipal

Os Planos Directores

Municipais são, no actual

sistema de planeamento e

gestão do território, um

documento fundamental que

estabelece a relação e os

compromissos entre as

políticas e estratégias de

desenvolvimento municipal, de

competência das Autarquias
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Locais, com as de âmbito

nacional e regional.

Esta articulação é agora

possível porque, nos últimos

quinze anos, a Administração

Central desenvolveu os

planos regionais, sectoriais e

especiais da sua

competência e,

nomeadamente o Programa

Nacional de Política de

Ordenamento do Território,

PNPOT.

Mas nem sempre foi assim. De

facto, a elaboração e

aplicação dos Planos

Directores Municipais foi,

antes de mais, uma iniciativa e

reivindicação das Autarquias

Locais, no final da década de

1970, na sua afirmação

democrática de abordarem,

de uma forma integrada e

coerente, o planeamento e a

gestão dos respectivos

territórios, assumindo a

liderança das intervenções no

território que estava,

anteriormente, cometida muito

esporadicamente à

Administração Central e,

sobretudo, às dinâmicas e

interesses dos proprietários e

promotores privados.

Algumas autarquias locais

entenderam, após o 25 de

Abril, que o governo do

território e a resolução dos

inúmeros problemas que se

apresentavam exigiam um

novo tipo de abordagem que

permitisse responder às

necessidades das populações

no novo contexto político do

país e num quadro de grande

carência de meios, tanto

financeiros como humanos e

técnicos.

O Município da Moita esteve

nesta frente e foi o primeiro

concelho da Área

Metropolitana de Lisboa a

elaborar um plano para toda a

área do município, mesmo
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infraestruturação geral do

concelho e na requalificação

dos bairros, levados a efeito

com base em novas formas de

gestão dos solos urbanos

adoptadas pela Autarquia.

O entendimento do plano

director como um instrumento

da política autárquica levou

ao desenvolvimento de um

intenso processo de

participação da população,

através das suas

organizações cívicas, desde a

fase inicial até à aprovação

final do plano.

Ao longo de mais de uma

década, o PDM de 1983, que

recebeu o “Prémio Cadernos

Municipais”, constituiu uma

referência para a gestão

municipal.

Entretanto, as mudanças que

ao longo dos anos 80 e 90 se

verificaram, tanto no país

como no concelho, tornaram o

PDM desactualizado e

desajustado às novas

circunstâncias sociais,

económicas, culturais e

políticas e, assim, a Câmara

Municipal decidiu, em 1996,

proceder à sua revisão.

Esta revisão, iniciada em 1999,

foi um processo longo que

terminou só em Maio de 2010,

passados, portanto, 13 anos

sobre aquela decisão. Um

tempo ao longo do qual a

Administração Central

realizou também os planos da

sua responsabilidade e

procedeu à revisão e

produção de nova legislação

sem que tenham sido

acauteladas os processos já

em curso de iniciativa

municipal.

A revisão do PDM da Moita,

iniciada em 1996, baseava-se

ainda na legislação de 1990,

que veio a ser alterada com a

Lei de Bases do Ordenamento

do Território de 1998 e com o

Regime Jurídico dos

Instrumentos de Gestão

Territorial de Setembro de

1999. Apesar disso, a revisão

do plano assentou, desde o

início, num documento

fundamental, a “Carta

Estratégica da Moita ”, o qual

explicitava a estratégia de

desenvolvimento do concelho

para os dez anos seguintes,

assim como o modelo

territorial de referência, com

base nos quais foi

desenvolvido o projecto do

novo PDM.

A Carta Estratégica assentou

num processo de participação

alargado que levou à

constituição do “Fórum da

Moita” que, em reunião

realizada em 24 de Julho de

1999, manifestou o seu

acordo com o documento.

A estratégia de

desenvolvimento estava agora

centrada no novo desafio da

integração metropolitana do

concelho proporcionada

pelas transformações

entretanto verificadas, tanto

na estrutura social e

económica do concelho como

na reconfiguração da AML

resultante das novas infra-

estruturas de transporte que

colocaram o concelho da

Moita na área central da

estrutura metropolitana.

Deste modo, o PDM reassumiu

o papel de instrumento da

política municipal, tendo em

vista já não só a resolução de

carências internas mas a

oportunidade de uma nova

relação com a Área

Metropolitana, relação que

antes de publicado o Decreto-

-Lei 208 de 1982 que

regulamentou a figura do Plano

Director Municipal.

Aquele plano teve como

prioridade a identificação e

abordagem dos problemas

que afectavam a vida das

populações residentes e

trabalhadoras num concelho

periférico na Área

Metropolitana, em grande

parte rural e agrícola, mas

também subúrbio habitacional

da população trabalhadora na

indústria e nos serviços do

Barreiro e de Lisboa. Era,

também por isso, um território

de contrastes e em mudança,

com uma forte mobilização

social de que as inúmeras

colectividades locais e

associações de moradores

existentes eram testemunho.

A aposta na requalificação

urbana e a melhoria do quadro

de vida das populações foram

objectivos da política da

Câmara, traduzida no plano

director. Daí resultaram, por

exemplo, o Parque Ribeirinho

da Baixa da Banheira (projecto

considerado irrealista na

altura) e o esforço feito na
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veio a ser assumida na revisão

do Plano Regional, em 2010,

com a proposta de

desenvolvimento do Arco

Ribeirinho Sul entre Almada e

Alcochete.

Mas a concertação entre

objectivos e estratégias locais

e as orientações e decisões

da Administração Central,

bem como as dúvidas e

interpretações feitas sobre a

aplicação da legislação e do

PROT-AML entretanto

publicados, transformaram o

processo de revisão do PDM

da Moita num “campo de

experimentação” que

penalizou não só o tempo da

sua realização mas também

os resultados finais do

projecto apresentado. Neste

aspecto, a revisão do PDM

confirma a afirmação do

sociólogo francês François

Ascher que a administração

pública do urbanismo tem

“uma tendência estrutural para

negar as especificidades das

cidades, dos sítios, das

culturas ou para as reduzir a

uma simples decoração”.

Podem referir-se 4 situações

representativas:

Com a Carta Estratégica já

finalizada e com o modelo

territorial definido, foi

publicado o Regime Jurídico

dos Instrumentos de Gestão

Territorial (DL 380/99) que

obrigou ao ajustamento de

conceitos e procedimentos,

nomeadamente no respeitante

à aplicação dos novos

sistemas de execução dos

planos e à aplicação do

princípio da perequação

compensatória.

Em Janeiro de 2000, a

publicação da Lei do Ruído

obrigou à realização de

novos estudos, por forma a

integrar no PDM normas -

sobre as quais não havia

experiência - que

salvaguardassem o

cumprimento da lei e a sua

subsequente aplicação nas

operações urbanísticas.

A redelimitação da Reserva

Ecológica, decidida pela

Câmara Municipal na

sequência da proposta da

Equipa do Plano, de que

resultou um significativo

aumento da área

anteriormente classificada,

ficou a aguardar a publicação

uma autarquia

pioneira na

elaboração e aplicação

de processos

avançados de

planeamento,

nomeadamente

adoptando processos

de abordagem

estratégica e

processos

participativos, vê-se

obrigada a utilizar,

com consequências

inevitáveis na

governabilidade e na

governança deste

território, durante

mais de dez anos, um

plano que considerou

desactualizado em

1996.

dos critérios sobre a

compatibilidade de usos, os

quais vieram a pôr em causa

compromissos

estabelecidos no processo

de participação do plano,

com consequências

particularmente negativas

para as populações

residentes na zona rural do

concelho.

Finalmente, e para além das

indecisões sobre o interesse

da Terceira Travessia do

Tejo e indefinição do canal

ferroviário a ela associado,

foi publicado em 2002 o

PROT da AML, o qual veio

estabelecer novas

orientações para o

ordenamento do território

metropolitano, obrigando à

conformidade dos planos

municipais através das

alterações que se

verificassem necessárias.

Estavam nessa altura

decorridos mais de 3 anos

sobre o início da revisão do

PDM.

Pode dizer-se que a história

da revisão do plano director

da Moita é um verdadeiro

paradoxo na medida em que:









Marino Vicente

O Plano Director Municipal
de 1983, pioneiro na Área
Metropolitana de Lisboa; a
sua vigência e a sua
adaptação em 1992

Ratificado tacitamente em 28

de Maio de 1983, o primeiro

Plano Director Municipal da

Moita (PDM) foi também o

primeiro a entrar em vigor na

Área Metropolitana de Lisboa,

e, salvo erro, o segundo no

País, apenas precedido pelo

de Évora.

Esta circunstância ilustra bem

o carácter inovador do PDM.

Foi o culminar de um período

de intenso trabalho, em que

aos eleitos da Câmara

Municipal e, muito particular-

mente ao então Vereador do

Urbanismo José Luís Lopes

Pereira, se juntaram, em

assinalável sintonia, uma

equipa externa, jovem e de

grande qualidade, coordenada

pelo Arqº. Manuel Salgado, e

uma equipa interna, ainda que

reduzida, mas também jovem,

disponível e empenhada.

O PDM foi elaborado com um

significativo envolvimento das

populações, cujos interesses

e aspirações foram desde

logo recenseados. Num

processo participado, as

discussões internas foram

também intensas, em busca

do que se entendia serem as

melhores soluções. O diálogo

mantido com os departamen-

tos da Administração Central

foi frequente, embora muitos

deles se mostrassem pouco

ou mesmo nada preparados

para corresponder ao dina-

mismo imprimido localmente.

Para além da burocracia que

os enformava, o retardamento

ou mesmo a omissão de

resposta deveu-se ainda ao

facto de não haver suficiente

enquadramento legislativo

para um trabalho com a

abrangência e a profundidade

do desenvolvido. Vigorava

então o Decreto-Lei nº 560/71,

de 17/12, assento dos

designados planos gerais de

urbanização, que, para além

de consubstanciarem uma

visão centralista de

planeamento, não tinham a

vocação integradora de todo

o território e das múltiplas

Jurista
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actividades que nele se

desenvolvem. Digamos que

tinham por objecto ordenar o

crescimento dos aglomerados

urbanos, mas não promover o

desenvolvimento dos territóri-

os municipais.

Só em 26 de Maio de 1982 é

que foi publicado o Decreto-

Lei nº 208/82, diploma que

introduziu no nosso

ordenamento jurídico o

conceito e o regime do plano

director municipal, como

instrumento de planeamento

de ocupação, uso e transfor-

mação do território do

município pelas diferentes

componentes sectoriais das

actividades nele desenvolvidas

e de programação das realiza-

ções e investimentos munici-

pais (art 1º). Isto embora essa

figura de plano director já

fosse referida na Lei nº 79/77,

de 25/10, que definia

contemporaneamente as

atribuições das autarquias e

as competências dos respecti-

vos órgãos.

Na altura, o procedimento de

elaboração e discussão

pública do projecto de plano

estava em fase muito adianta-

da, mas, porque este se

enquadrava no que veio a ser

disposto no Decreto-Lei nº

208/82 (aliás, ia para além do

exigido), podia, uma vez

submetido a ratificação pelo

Governo (através de três

ministros), assumir o estatuto

de PDM.

Aprovado o PDM pela

Assembleia Municipal, foi

remetido ao Governo para

ratificação, através da então

Direcção Geral do Planeamento

Urbanístico (DGPU). O prazo

para ratificação era de 180

dias seguidos (art 28º, nº 2, do

Decreto-Lei nº 208/82).

Transcorrido que foi esse

prazo em 28 de Maio de 1983,

a Câmara Municipal deliberou,

por unanimidade, com base em

parecer do autor destas linhas,

considerar tacitamente

ratificado o PDM e promover a

sua publicação.
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Seguiu-se uma “longa batalha”,

com a DGPU e as auditorias

dos ministérios que deveriam

ter participado no procedimen-

to de ratificação a defender

que a ratificação tácita não se

tinha operado. Sucederam-se

os pareceres e os contra

pareceres da Câmara Municipal

da Moita. O certo é que o PDM

da Moita nunca foi impugnado

perante o extinto Tribunal

Administrativo do Círculo de

Lisboa, então competente, nem

posto em causa perante

qualquer tribunal. Isto natural-

mente porque os argumentos

da Câmara Municipal eram

consistentes e susceptíveis de

obterem vencimento, o que

julgo que teria acontecido

caso o litígio tivesse seguido a

via contenciosa.

O PDM vigorou quase 10 anos

nestas circunstâncias, que

passaram a ser de paz tácita.

Entretanto entrou em vigor o

Decreto-Lei nº 69/90, de 2/3,

que veio substituir o diploma

de 1982, disciplinando o

regime jurídico dos planos

municipais de ordenamento do

território. O Decreto-Lei nº 69/

1992
“Adaptação do
Plano Director”

90 não deixou margem para

ratificações tácitas. Estas

tinham de ser expressas.

Numa atitude de diálogo, foi

possível conciliar posições e

proceder à revisão do PDM de

1983, adaptando-o ao novo

regime legal. Ratificado

expressamente, o PDM assim

revisto foi publicado no Diário

da República em 7 de Dezem-

bro de 1992 (PDM/92).

A revisão foi feita com meios

internos e sem descaracterizar

o PDM/83. Com algumas

alterações e melhorias que a

experiência veio a evidenciar

como necessárias, a revisão

foi sobretudo administrativa.

Na sua essência, o PDM de

1983 perdurou até 27 de Maio

de 2010, data da entrada em

vigor do novo PDM.

Esta longevidade, sem grandes

sobressaltos, deveu-se à

exasperante morosidade do

procedimento de revisão que

se iniciou em 1996/1997, em

grande medida imputável à

Administração Central, mas

não deixa de atestar também a

qualidade e as virtualidades

do PDM de 1983.

Moita

- 55 km2

- 25 Km de frente
ribeirinha

- 6 freguesias

- 65 056 hab*

*censos 1991





Histórico

Maio 1996 A Câmara Municipal
da Moita (CMM) deliberou por
unanimidade promover a
Revisão do Plano Director
Municipal (PDM) e aprovar,
provisoriamente, as Bases
Programáticas para a sua
Revisão (Proposta 258/96);

Julho 1996 Audição pública
sobre as razões da Revisão do
PDM e os objectivos a alcançar;

Agosto 1996 A CMM deliberou
aprovar definitivamente as
Bases Programáticas; aprovar o
processo de Revisão do PDM
através de equipa
seleccionada por Concurso
limitado por prévia
qualificação a nível
internacional; aprovar
provisoriamente o Programa de
Concurso e convidar a
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-

O processo de revisão do
Plano Director Municipal

LVT) e Associação dos

Urbanístas Portugueses (AUP)

para integrar a Comissão de

Análise para apreciação das

candidaturas e propostas na

fase de selecção;

Agosto 1996 É dado

conhecimento, da deliberação

da CMM que mandou promover

a Revisão do PDM, à Direcção-

Geral do Ordenamento do

Território e Desenvolvimento

Urbano (DGOTDU), Direcção

Regional do Ministério do

Ambiente (DRMA) e CCDR-LVT;

Novembro 1996 A CMM

deliberou aprovar o Programa

de Concurso, Caderno de

Encargos e anúncio para a

Revisão do PDM; nomear a

Comissão de Abertura das

Propostas e Comissão de

Avaliação das Candidaturas e

Propostas;

Janeiro 1997 A DGOTDU envia

para conhecimento à Câmara o

teor da proposta ao Ministério

do Equipamento, do

Planeamento e da

Administração do Território

(MEPAT) para aprovação da

composição da Comissão

Técnica de Acompanhamento

(CTA);

Abril 1997 A Câmara deliberou

homologar os relatórios da

Comissão de Análise e

convidar os candidatos OA/

INTERSISMET, PLURAL, FERNAVE

E BRUNO SOARES/

ARQUITECTOS a apresentar

propostas para a Revisão do

PDM;

Outubro 1997 A Câmara

deliberou adjudicar à empresa

BRUNO SOARES/ARQUITECTOS

a revisão do PDM;

Março 1999 1ª Reunião com a

Comissão Técnica de

Acompanhamento (CTA),

estando em conclusão os

estudos referentes à 1ª Fase,

Caracterização e Diagnóstico;

Entrega da 1ª Fase da

Caracterização e Diagnóstico

e inicio da 2ª Fase, Linhas

Estratégicas de

Desenvolvimento, Proposta de

Reestruturação Territorial,

Macroesboço de Ordenamento

e Programas Sectoriais;

Maio 1999 Reunião com CTA;

Julho 1999 Apresentação final

da Carta Estratégica no Forum

Moita 2010;

Entrega do relatório referente à

Fase II;

Setembro 1999 Publicação do

Regime Jurídico dos

Instrumentos de Gestão

Territorial, DL 380/99, de 22/09

Sembro e Outubro 1999

Apresentação pública da 2ª

Fase da Revisão do PDM na

Câmara Municipal e Juntas de

Freguesia, e reuniões

sectoriais com grupos de

interesse (o período de
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Discussão Pública decorreu

entre 30 de Setembro e 22 de

Outubro de 1999);

Dezembro 1999 A presidente da

CTA, Dr.ª Fernanda do Carmo,

é substituída pelo Eng.º

António Pereira da Silva;

Fevereiro 2000 É apresentada

pela equipa a calendarização

com os prazos previstos para

a conclusão da Revisão do

PDM, apontando-se para finais

de Março a proposta da

Reserva Ecológica Nacional

(REN) e projecto do Plano.

Prevêem-se os pareceres

técnicos em Abril, a

apresentação aos órgãos

autárquicos em Maio e Junho, o

inquérito público em Julho,

Agosto e Setembro e o

documento final do PDM em

Outubro;

Abril 2000 Reunião com a CTA,

onde é apresentada a proposta

de delimitação da REN;

Maio 2000 Apresentação da

proposta da Carta de

Ordenamento;

Novembro 2000 Aprovação do

novo Regime Legal sobre

Poluíção Sonora, designado

Regime Geral do Ruído, DL

292/2000 de 14/11

Maio 2001 Emitido parecer

sobre a carta da REN bruta

pela CCDR-LVT;

Maio 2001 11ª Reunião da CTA,

onde é apresentada nova

proposta de ordenamento pela

Câmara Municipal e discutido

parecer da CCDR-LVT sobre a

carta da REN bruta;

Abril 2002 Publicação do Plano

Regional de Ordenamento do

Território da Área

Metropolitana de Lisboa

(PROT-AML);

Junho 2003 Foi entregue parecer

da CTA sobre a versão do PDM

e REN de Abril de 2003, no qual

expressa que a proposta de

Revisão do PDM se encontra em

condições para que se dê

início ao processo de consulta

das entidades que não

integram a CTA;

Fevereiro 2004 15ª reunião da

CTA, onde esteve presente o

Sr. Presidente da CCDR-LVT,

Engº Fonseca Ferreira, e foram

entregues os elementos

rectificados resultantes das

questões levantadas na

consulta às entidades

institucionais externas à CTA.

Ficou acordado, em acta, uma

reunião com a CTA para

10.03.2004, bem como emissão

de parecer final até ao fim do

mês  de Março do corrente ano;

Abril 2004 Reunião com o Dr.

Paulo Pereira de Sousa,

Secretário de Estado do

Ordenamento do Território e

Cidades, sobre a REN, no

sentido de consubstanciar

toda a legislação em vigor,

com o objectivo de se criar

para uma Estrutura Ecológica

Municipal;

Abril 2004 A Comissão

Nacional de Reserva Ecológica

Nacional aprova a delimitação

da REN Bruta para o Concelho

da Moita;

Julho 2004 Após nova

correcção dos elementos de

Revisão do PDM, é apresentada

à Câmara, e aprovada por

maioria com duas abstenções,

a proposta de Revisão do PDM;

Abril 2005 É efectuada a 16ª

reunião da CTA na qual a

CCDR-LVT emite parecer final

da Comissão Técnica de

Acompanhamento sobre a

Revisão do PDM da Moita, bem

como pareceres favoráveis

sobre a Reserva Agrícula

Nacional (RAN) e sobre a REN;

Maio 2005 Em reunião de

Câmara é deliberado, por

unanimidade, a abertura do

inquérito público, aguardando-

se a publicação do anúncio no

Diário da República;

Julho 2005 Em 4 de Julho de

2005, inicia-se o inquérito

público e as sessões públicas

de esclarecimento em todas as

freguesias;

Setembro 2005 Em 2 de

Setembro de 2005, é encerrado

o período de Discussão

Pública da Revisão do PDM,

decorridos os 44 dias úteis

definidos no nº4 com

referência ao nº5 do art. 77º

do Decreto-Lei nº380/99, de

22/09, republicado pelo DL

nº310/03 de 10/12;

Setembro 2005 Reunião com o

Secretário de Estado do

Ordenamento do Território e

Cidades, Dr. João Ferrão,

onde foram expressas as
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preocupações da CMM

quanto à legislação em vigor

e também quanto à

necessidade de

regulamentação da REN.

Setembro 2005 Foi aprovada a

proposta de Revisão da

Delimitação da RAN da Moita

pela Comissão Regional da

Reserva Agrícola do Ribatejo

e Oeste.

Outubro 2005 Foi aprovada a

proposta de Revisão da

Delimitação da REN da Moita

na 171ª reunião da Comissão

Nacional da Reserva Ecológica

Nacional.

Fevereiro 2006 O. Presidente da

Câmara Municipal, João Lobo,

em reunião com a Sra. Vice-

Presidente da CCDR-LVT, Drª

Fernanda do Carmo,

sensibiliza esta entidade para

o problema da Revisão do PDM

da Moita e da necessidade de

regulamentação do regime da

REN.

Março 2006 O Presidente da

Câmara Municipal, João Lobo,

em reunião com o Secretário

de Estado do Ordenamento do

Território e Cidades, Dr. João

Ferrão, insiste novamente na

necessidade de se
regulamentar a REN.

Julho 2006 É enviado novo
ofício à CCDR-LVT no sentido

de serem indicadas quais as
entidades a consultar.

Julho 2006 É dada a resposta
no sentido de que caberá à
CCDR-LVT promover a consulta

às entidades institucionais que
não integram a comissão, num
total de 19, acrescentando que

a definição das mesmas será
da responsabilidade da CTA,
após apreciação do relatório

final do PDM;

Outubro 2006 Após análise
das exposições e

reclamações efectuadas na
Discussão Pública da Revisão
do PDM, é apresentada nova

proposta à Câmara
Municipal, acompanhada do
Relatório resultante da

Discussão Pública e
respectivas minutas de
resposta aos munícipes.

Março 2007 É efectuada
reunião com a CCDR-LVT no

âmbito das condicionantes da
3ª Travessia do Tejo e do
comboio de alta velocidade. É

convocada nova reunião para
12.04.2007 para discussão do

parecer da CTA.

Abril 2008 É efectuada

reunião com a Comissão

Nacional da REN a pedido da

CCDR-LVT, sendo emitido

parecer favorável às

alterações propostas pela

CCDR-LVT.

Junho 2008 O Projecto de

Revisão do PDM – Versão Final

é aprovado em Reunião Pública

de Câmara extraordinária.

Junho 2008 O Projecto de

Revisão do PDM – Versão Final

é remetido à CCDR-LVT.

Novembro 2008 É enviado para

a Assembleia Municipal a

versão definitiva da Revisão do

PDM da Moita, já com as

alterações introduzidas pela

Assembleia Municipal na sua

sessão realizada no dia 25 de

Julho de 2008.

Dezembro 2008 A Câmara

Municipal delibera o envio para

ratificação da Versão Final do

PDM revisto.

Março 2009 A CCDR-LVT

comunica que enviou o

processo para o gabinete do

Secretário de Estado do

Ordenamento do Território e

Cidades, para efeito da

ratificação governamental e

solicitou outro exemplar da

Versão Final da revisão do PDM.

Novembro 2009 É efectuada

reunião com a Sra. Secretária

de Estado do Ordenamento do

Território e Cidades, Dra.

Fernanda do Carmo, ficando

acordado que a Secretaria de

Estado iria enviar o PDM

(revisão) para ratificação.

Abril 2010 Foi publicado no

Diário da República, I Série,

nº68, a resolução do Concelho

de Ministros nº 28/2010 de 25

de Março, a qual não ratifica os

nºs 1, 2, 3 e 3A do artigo 58 do

PDM, bem como a delimitação

das UOPG’s 1, 2 e 3.

Maio 2010 Aviso nº 10488/

2010; publicação do PDM no

Diário da República nº 102, II

Série em 26.05.2010 .

Maio 2010 Publicação no Diário

da República, I Série, nº103 de 27

de Maio, a portaria nº 289/2010,

da delimitação da REN para a

área do Município da Moita.

27 Maio 2010 Entrada em vigor

do Plano Director Municipal

da Moita.
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Nesta 1ª fase, a equipa da

revisão do PDM procedeu à

caracterização e ao

diagnóstico, com a

participação das associações

e organizações do concelho

bem como das Juntas de

Freguesia. Estes estudos foram

apresentados por grandes

temas em 15  relatórios:

01 Enquadramento

Metropolitano e Estratégia

para o Concelho da Moita;

02 Demografia e Dinâmicas

Demográfias e Socais;

03 Educação e Ensino;

1ª fase

1998 . 1999

 Aproximadamente durante um

ano, trabalhou-se com base num

processo amplamente

participado, numa estratégia de

desenvolvimento para o

concelho, com especial relevo

para as incidências no

ordenamento do território, tendo

este culminado na apresentação

da “Carta Estratégica da Moita”

e do “Modelo Territorial para o

Concelho”

Caracterização e Diagnóstico

Referência aos aspectos considerados

04 Actividades Económicas e

Emprego;

05 Cultura e Desporto;

06 Turismo e Lazer;

07 Caracterização do Solo,

Subsolo e Recursos Naturais;

Caracterização da Paisagem;

08 Equipamentos Sociais;

09 Habitação, Sector

Imobiliário e Solos;

10 Caracterização Urbanística;

11 Infraestruturas Urbanísticas

(Saneamento Básico, Resíduos

Sólidos, Redes Eléctricas,

Telecomunicações);

12 Rede Viária, Sistemas de

Transportes e Acessibilidades;

13 Quadro Legal de

Enquadramento do PDM;

14 Análise Financeira da

Câmara Municipal;

15 Inquérito Domiciliário.

O diagnóstico identificou as

fragilidades e as

potencialidades do Concelho

da Moita, no âmbito da Área

Metropolitana de Lisboa.
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Objectivo Geral

2ª fase

1999 . 2002

Em estreita colaboração com a

Câmara Municipal e com os

serviços técnicos, a equipa de

projecto desenvolveu o Projecto

do Plano, dando especial

importância às condições da sua

execução através dos sistemas e

mecanismos contidos no Decreto-

-Lei 38/99, finalizando-se esta

fase com a entrega do processo

do Projecto do Plano à CCDR-

LVT

01 Aprofundamento da

integração territorial na

Península de Setúbal,

reforçando as

complementaridades urbanas

e concelhias.

02 Valorização e integração do

Tecido Social do concelho.

03 Estruturação e qualificação

do território concelhio e dos

seus espaços urbanos.

04 Valorização da Identidade

do concelho e da projecção da

sua Imagem no exterior.

05 Desenvolvimento da

Participação e da Cidadania.

Integrar o Concelho da Moita

nas Dinâmicas de

desenvolvimento da Área

Metropolitana de Lisboa, e da

Península de Setúbal em

particular, tendo em vista a

melhoria da Qualidade de Vida

da População e o

Desenvolvimento Sustentado

do Concelho

Objectivos Específicos
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01 Renovação da Linha Barreiro-

Setúbal -Praias do Sado para

implementação de um serviço

ferroviário suburbano.

Desenvolvimento de acções

de âmbito institucional com

vista a dinamizar a

remodelação da Linha

Barreiro-Praias do Sado e

implementação de um serviço

ferroviários suburbano,

implicando, nomeadamente, a

relocalização das estações no

Concelho da Moita.

Acessibilidades
Melhores acessibilidades para uma melhor integração urbana

02 Melhoria das acessibilidades

fluviais a Lisboa

Desenvolvimento de acções de

âmbito institucional com vista

a integrar o Concelho da Moita

numa rede modernizada de

transportes fluviais.

03 Eixo Estruturante Concelhio

Sul (CREM)

Projecto e execução de uma via

estruturante a Sul do Caminho-

de-ferro, com ligações ao nó

da via rápida do Barreiro (Vale

da Amoreira) e ao nó do IC-32

na Moita.

04 Melhoria dos Transportes

Públicos nas Freguesias

Desenvolvimento de acções

junto das empresas

concessionárias de

transportes públicos para a

melhoria dos serviços

prestados nas diversas zonas

do Concelho.

05 Integração do Concelho nas

novas redes de transportes da

Linhas Estratégicas

Península de Setúbal: MST,

CRIPS, Interfaces de transportes

regionais

Desenvolvimento de acções

no âmbito da Associação de

Municípios da Região de

Setúbal e inter-municipal no

sentido de serem

coordenadas as infra-

estruturas de transporte que

integram o Concelho nas

redes metropolitanas de

transporte.
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Actividades Económicas
Consolidar e desenvolver o tecido empresarial atraindo novas empresas para o concelho

01 Parque de Empresas: núcleo

industrial e logístico; núcleo de

serviços às empresas; ninho de

empresas

Criação de áreas que oferecem

condições favoráveis à

instalação e desenvolvimento

de empresas no Concelho (PDM,

Projectos de Solo urbanizado).

02 Acolhimento a empresas:

Gabinete de Apoio (GAE);

“Guichet único”; Incentivos fiscais

Desenvolvimento de estruturas

administrativas e técnicas

municipais para a prestação

de apoio e procedimentos

administrativos necessários à

instalação e desenvolvimento

de empresas no Concelho.

Estudo para definição de

incentivos à instalação

selectiva de empresas.

03 Informação a Investidores

Organização de um sistema de

informação sobre o Concelho

dirigido a potenciais

investigadores e às empresas.

04 Apoio à requalificação e

reestruturação do comércio local

Desenvolvimento de projectos

e obras de urbanismo

comercial visando a melhoria e

a animação do espaço público

de zonas comerciais do

Concelho. Apoio à

organização de processos de

candidatura a financiamentos

(PROCOM).

05 Consolidação da Pecuária

Definição de medidas de

ordenamento e de gestão do

território tendentes a manter e

consolidar as explorações

pecuárias (leiteiras) no

Concelho. Desenvolvimento de

acções de âmbito institucional

no sentido de instalar no

Concelho uma instituição

pública de investigação e

desenvolvimento tecnológico

na área da pecuária leiteira.

> Enquadramento no PDM das

explorações pecuárias;

> Apoio ao tratamento dos

resíduos pecuários

(candidatura a financiamento);

> Regulamento da actividade

pecuária no Concelho;

> Consolidação e
desenvolvimento das Feiras da
Vaca e do Cavalo.

06 Desenvolvimento do Ensino

Técnico-Profissional no Concelho

Desenvolvimento de acções de
âmbito institucional com vista à
criação no Concelho de uma
escola de ensino Técnico-
Profissional e de centros de
investigação e desenvolvimento
que promovam a formação em
áreas especializadas de
conhecimento.

07 Conselho Económico Municipal

Constituição de estrutura
consultiva da Câmara para o
apoio aos programas de
desenvolvimento económico
do Concelho.

Lazer e Turismo
Integrar o Concelho nas redes de lazer e de turismo regionais

01 Desenvolver um Evento de
Projecção Regional

Implementar os estudos e
acções que permitam eleger e
definir um evento de realização
periódica que projecte a imagem
do Concelho na Região e
constitua um factor de atracção
regional (possível desenvolvi-

mento das Festas da Moita).

02 Manter e Consolidar o

programa concelhio de Eventos e

Festas (feiras da vaca, do cavalo,

Bienal de Fotografia, Semana

Africana, festas ribeirinhas, etc)

Desenvolver, qualificando e

promovendo o calendário de

eventos concelhios.

03 Zona Ribeirinha

Valorização da Zona Ribeirinha
do Concelho através de um
conjunto de Acções e Projectos
que visem a sua protecção e
requalificação ambiental e o
tratamento e equipamento de
um conjunto de áreas para o
recreio, lazer e para o desen-
volvimento sociocultural das

populações. Promover a zona

ribeirinha como uma nova área

de recreio e lazer da Área

Metropolitana de Lisboa.

> Parque José Afonso

> Cais de Alhos Vedros

> Caldeira da Moita

> Gaio/Rosário

> Sarilhos Pequenos

> Área Portuária de Alhos Vedros
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Associativismo
Aprofundar a participação e cooperação de base associativa para uma melhor qualidade de vida da População

Moita Concelho Solidário
Valorização e integração social aprofundando a multiculturalidade

01 Conselho Sociocultural

Municipal

Dinamizar uma instância de

debate regular entre todas as

instituições empenhadas em

promover, como parceiros num

sistema de parceria integrada,

o Desporto e a Cultura locais,

contribuindo para a definição

dos objectivos do

desenvolvimento sócio-

cultural, para a identificação

dos programas de actividades

e para a captação e gestão  de

recursos.

02 Gabinete de Apoio às

Associações

Criar um órgão de apoio

multidisciplinar às

associações nas áreas da

administração e gestão,

programação e realização de

actividades, formação e

enquadramento técnico,

projectos e obras, com o

objectivo de as auxiliar na

superação de carências e

debilidades organizacionais e

funcionais.

03 Programa de Apoio às

Actividades em Parceria

(desenvolvimento de parcerias)

Desenvolver um programa que

dê forma a uma política

autárquica de apoios

diversificados (financeiros,

logísticos, organizativos, etc)

às associações segundo

critérios que garantam o

suporte prático dos

programas em parceria,

assegurem o desenvolvimento

e reforço da malha de

equipamentos e contribuam

para a expansão do

movimento associativo.

01 Valorização da Escola

Desenvolver um programa

integrado, participado e

partilhado de qualificação e

valorização das escolas, tanto

na vertente física (instalações)

como cultural e social.

Reforçar as escolas como

centros de polarização da vida

local e como agentes de

desenvolvimento.

> Conselho Local de Educação;

> Actualização e

desenvolvimento da Carta

Escolar;

> Programa de conservação de

instalações;

> Sinalização urbana;

> Arranjos exteriores;

> Equipamentos desportivos

escolares;

> Segurança na escola.

02 Redes de Serviços Sociais

Desenvolvimento das redes de

equipamentos e serviços de

âmbito social através da

melhoria de instalações

existentes, da construção de

novas instalações e da

requalificação e diversificação

dos serviços prestados às

populações.

> Equipamentos de apoio à

infância;

> Equipamentos de apoio a

jovens;

> Equipamentos de apoio a

idosos;

> Rede de cuidados Primários

de Saúde;

> Equipamentos de Apoio a

Grupos de Risco.

03 Moita Multicultural

Criação e implementação de

um programa para o

desenvolvimento e

aprofundamento da integração

e coesão social, visando os

grupos e minorias étnicas e os

diversos sectores

socioculturais que

caracterizam a população do

Concelho.
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Moita um Concelho Diferente para Residir e Trabalhar
Apostar na diversidade urbanística e na qualidade ambiental para uma melhor qualidade de vida
da população residente

01 Valorização dos bairros

tradicionais e núcleos históricos

Desenvolvimento e execução

de programas e projectos de

requalificação do espaço

público, recuperação de

edifícios. Instalação de

equipamentos, e revitalização

funcional e social.

02 Melhorar a oferta

habitacional no Concelho

(maiores exigências para uma

melhor qualidade)

Reformular os critérios de

avaliação dos projectos

urbanísticos (loteamentos) e

de construção de habitações,

por forma a elevar a qualidade

da oferta habitacional no

Concelho

> Regulamentos Municipais;

> Programa NOPQ;

> Associações de moradores e

colectividades

03 Preservação e enquadramento

do Espaço Rural

Definição de normas de gestão

do Território no âmbito dos

Planos de Ordenamento que

visem a preservação dos

recursos naturais e dos

espaços rurais, bem como a

consolidação e

desenvolvimento das

actividades económicas que

os sustentam (Pecuária,

Horticultura, Fruticultura)

04 Construção e renovação dos

sistemas de saneamento básico

Execução programada das

principais redes de infra-

estruturas básicas do

Concelho com prioridade à

construção e funcionamento

das ETAR

05 Requalificação Sócio-

urbanística da Baixa da Banheira

e Vale da Amoreira

Implementação de um

programa integrado de

requalificação urbanística e

social da Baixa da Banheira,

promovendo a sua candidatura

a financiamentos nacionais e

comunitários. Prosseguimento

da Operação de Revitalização

do Vale da Amoreira.
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3ª fase

2002 . 2005

Fase a partir da qual se

trabalhou directamente com os

serviços da Câmara e com a

CCDR-LVT, tendo o Projecto do

Plano sido apostado ao longo

deste periodo aos respectivos

pareceres da Comissão Técnica de

Acompanhamento. Entrega final

do Plano Director Municipal.
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Entidades Externas Consultadas

01 Direcção Regional de

Lisboa e Vale do Tejo do

Ministério da Economia;

02 Electricidade de Portugal

(EDP);

03 Rede Eléctrica Nacional, SA

(REN, SA);

04 Setgás, SA;

05 Instituto de Estradas de

Portugal (IEP);

06 Direcção Geral de

Transportes Terrestres

(DGTT);

07 Refer, EP;

08 Instituto de Comunicações

de Portugal (ICP);

09 Instituto da Água (INAG);

10 Direcção Geral das

Florestas (DGF);

11 Instituto Geográfico

Português (IGP);

12 Instituto da Conservação da

Natureza (ICN);

13 Direcção Regional de

Educação de Lisboa (DREL);

14 Administração Regional de

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

(ARS LVT);

15 Instituto Nacional do

Desporto (IND);

16 Direcção Geral do

Património (DGP);

17 Direcção Geral de Infra-

estruturas do Ministério da

Defesa (DGI MD);

18 Direcção Geral da

Solidariedade e Segurança

Social (DGSSS);

19 Direcção Geral das Pescas e

Aquicultura (DGPA);









O novo Plano

O diagnóstico e

caracterização efectuados

numa primeira fase da Revisão

do Plano Director Municipal da

Moita identificou as

fragilidades e potencialidades

do concelho, no contexto da

Director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

Carlos Matos
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sua inserção metropolitana,

no que respeita,

nomeadamente, à posição que

ocupa no território da Área

Metropolitana de Lisboa, à

estrutura social, à estrutura

empresarial e produtiva,

infraestruturas e

equipamentos,

acessibilidades, recursos

humanos, recursos naturais e

tradição associativa,

apontando resumidamente,

três linhas fundamentais de

acção baseadas na nova

centralidade do concelho,

traduzida pela construção de

acessibilidades, na

valorização dos recursos

endógenos e na valorização

das dinâmicas locais, de

participação colectiva e de

cidadania.

Durante um largo período,

trabalhou-se com base num

processo amplamente

participado com entidades,

organizações e
personalidades do concelho e

da região, na definição de

estratégias e linhas de

desenvolvimento cultural,

social e económico, tais como

a valorização da Escola,

dinamização do movimento

associativo, lazer, turismo,

valorização da zona ribeirinha

e parque de empresas, dando

origem à elaboração da Carta

Estratégica da Moita.

Assim, e sem nunca perder o

objectivo geral da Carta

Estratégica, ou seja, integrar o

concelho da Moita nas

Dinâmicas de

Desenvolvimento da Área



Metropolitana de Lisboa, e da

Península de Setúbal, em

particular, tendo em vista a

melhoria da qualidade de vida

da população e o

Desenvolvimento Sustentado

do Concelho, foram definidos

os objectivos específicos

obtidos através de 6 linhas

estratégicas constituídas por

26 acções identificadas na

carta estratégica.

Os novos PDM’s,

inevitavelmente, terão que ser

planos essencialmente

estratégicos; daí a

importância da Carta

Estratégica e dos seus

objectivos gerais. Torna-se

cada vez mais importante

planear e pensar no todo, de

modo a deixar preparado e

não inviabilizar o território

para determinadas

intervenções, sejam elas mais

imediatas ou mais longínquas,

não podendo uma proposta

de PDM comprometer um

futuro mais alargado que a

própria vigência dos 10 anos

estabelecida para o mesmo.

A Carta Estratégica, poderá

assim dizer-se, é um dos

quatro pilares que sustenta o

Modelo de Ordenamento no

qual assenta a proposta do

PDM, sendo os outros três

pilares, o PDM em vigor, que

pela sua consistência

perdurou quase duas décadas

“sem grandes sobressaltos”;

o Plano Regional de

Ordenamento do Território

(PROT) da Área Metropolitana

de Lisboa; e a Lei de Bases do

Ordenamento do Território e

do Urbanismo,

consubstanciadas no Decreto

Lei n.º 380/99 de 22 de

Setembro, ao qual a Revisão

do PDM, já em curso à data da

sua entrada em vigor,

inevitavelmente teve de se

ajustar.

O modelo de ordenamento

resultante aponta, pois, para

o reposicionamento do

concelho na estrutura

metropolitana e, em particular,

no Arco Ribeirinho Sul, a

grande oportunidade de

valorizar a extensa frente

ribeirinha integrando-a num

contexto global do Estuário

do Tejo e a oportunidade de

valorizar o espaço rural e, em

especial, a agricultura e a

pecuária leiteira.

No conjunto do concelho, é o

eixo Moita – Alhos Vedros que

proporciona condições para o

desenvolvimento desta nova

centralidade integrada no

Arco Ribeirinho, a qual se

propõe reorganizar e

requalificar o eixo urbano

Moita – Barreiro actualmente

muito fragmentado.

A frente ribeirinha constitui um

elemento estruturante e

estratégico na requalificação

do espaço concelhio e a sua

articulação com o espaço

rural interior, através de

corredores verdes, constituirá

a estrutura verde fundamental

do concelho, integrando a

estrutura Ecológica Municipal.

O espaço rural ainda presente

no concelho da Moita assume

também um papel importante

no modelo de ordenamento,

permitindo configurar uma

estrutura verde de dimensão

significativa, funcionando

como suporte a actividades

económicas dinâmicas, como

a horticultura, fruticultura e

pecuária leiteira, sustentadas

num equilíbrio do território

entre actividades

agropecuárias e residência

periurbana.

O novo modelo de

desenvolvimento urbano não

altera significativamente as

áreas urbanas e urbanizáveis

já definidas no PDM de 1992,

introduzindo apenas novos

conceitos de estruturação e

qualificação urbana,

contribuindo a nova

delimitação dos perímetros

urbanos para a resolução da

fragmentação da estrutura

urbana existente, propondo-

se dar qualidade urbana às

novas intervenções

estruturantes com o

preenchimento dos espaços

vazios em áreas urbanas, a

introdução de uma estrutura

verde urbana em articulação

com espaço ribeirinho e

espaço rural e a constituição

de núcleos urbanos no

espaço rural.
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Este modelo tem como

objectivo principal concentrar

nos próximos 10 anos os

investimentos públicos e

privados na estruturação e

qualificação do espaço

urbano do Concelho,

apostando na antecipação às

pressões da promoção

imobiliária, às necessidades

crescentes da população

residente e às exigências das

empresas que interessa atrair.

Para a execução do Plano,

estabelece-se uma estratégia

de Gestão que determina a

elaboração de Planos de

Urbanização para as duas

Áreas-Plano que abrangem as

áreas urbanas mais

significativas. A programação

da gestão do solo de

habitação programada

desenvolver-se-á em vários

níveis de programação,

designados por P1, P2 e P3

(Unidades Operativas de

Planeamento e Gestão - UOPG),

consoante estas integrem

áreas de solo a urbanizar com

base em loteamentos, áreas

de expansão e áreas

intersticiais com função de

estruturação dos espaços

urbanizados e áreas

estruturantes do sistema

urbano, perfeitamente

identificadas na Planta de

Programação do Solo das

UOPG’s e das AUGI’s (Áreas

Urbanas de Génese Ilegal),

para as quais estão previstos

mecanismos de perequação

compensatória a aplicar nos

Planos de Pormenor das

respectivas UOPG’s e das

resultantes unidades de

execução.

Neste sentido, torna-se

fundamental integrar o

planeamento e a gestão

urbanística nas estratégias de

desenvolvimento do

Concelho, uma vez que a

ocupação total dos solos

urbanos actualmente livres

não tem possibilidade de se

verificar nos próximos 10

anos, horizonte da vigência

do PDM.

Nesta perspectiva, a

disponibilidade de solo

associado a um moderado

ritmo do crescimento urbano

permite que o Município tome

a iniciativa das operações de

carácter estratégico e

estruturante, estabelecendo

prioridades e impondo as

condições de estruturação e

qualificação urbana que a

promoção imobiliária deve

garantir, nomeadamente

através da realização de

planos de pormenor e

projectos urbanos de

qualidade, quer sejam da

responsabilidade do

Município, quer sejam

resultantes da intervenção

concertada entre a Câmara

Municipal e os proprietários e

promotores privados,

utilizando os processos e

instrumentos previstos no

Decreto Lei 380/99, de 22 de

Setembro.

Ora, é neste quadro, que o

sector imobiliário, no

concelho da Moita tende a

modificar-se profundamente,

tanto no que respeita ao tipo

de promotores, como ao tipo

de habitação a oferecer. E,

neste sentido, a evolução da

oferta de habitação deve ser

balizada e enquadrada pela

gestão urbanística do

Município, tendo por base,

sobretudo, objectivos de

desenvolvimento global do

concelho e metas de

qualificação urbana,

condicionando a promoção

imobiliária a estes objectivos

e metas.

A qualificação da oferta

habitacional e do imobiliário

em geral depende, sobretudo,

do nível de exigências

imposto pela Câmara

Municipal nos licenciamentos

dos loteamentos e das

construções, nomeadamente

na definição dos espaços de

equipamentos propostos, nos

espaços verdes urbanos

propostos e nos espaços de

infra-estruturas, em

simultâneo com as exigências

de qualidade urbanística a

impor às operações contidas

nas Unidades Operativas de

Planeamento e Gestão e à

reabilitação das áreas

consolidadas.





A implementação do Plano

Com a recente publicação e

entrada em vigor da versão

revista do Plano Director

Municipal da Moita (Aviso

n.º10488/2010 do Município da

Moita, do Diário da República

n.º102, 2.ª série, de 26 de Maio

de 2010; Declaração de

Rectificação nº.1478/2010 do

Município da Moita, do Diário

da República n.º142, 2.ª série,

de 23 de Julho de 2010)

encerra-se um capítulo

determinante para a evolução,

aperfeiçoamento e adequação

à realidade dos instrumentos

legais que regem e orientam o

ordenamento do território no

Município da Moita. O início da

vigência do novo plano

representa um marco decisivo

na história já longa do

planeamento urbanístico no

concelho da Moita, e mesmo

do planeamento na Área

Metropolitana de Lisboa,

abrindo um campo de

actuação que poderá vir de

novo a constituir uma

referência à escala nacional.

Este novo Plano Director

Municipal, embora entrando na

sua fase de implementação

com reconhecido atraso, não

deixa de ser um instrumento

muito poderoso para uma

melhor regulação das

actividades urbanísticas a

empreender no futuro, tanto

pelos agentes públicos como

privados, como também para a

optimização das muitas

potencialidades do concelho,

como factor decisivo para o

desenvolvimento local,

pautando as futuras actuações

pela valorização dos muitos

recursos ecológicos que

caracterizam a paisagem rural

e ribeirinha do concelho.

Como se implementa o novo

Plano?

Sem perder de vista as

principais linhas estratégicas

do plano - a preservação do

espaço rural e das actividades

agrícolas e pecuárias; a

criação de uma estrutura

ecológica municipal de

suporte ambiental à ocupação

humana; a infraestruturação e

qualificação das áreas urbanas

existentes, reconhecendo a

sua diferenciação e carências

no contexto territorial; a

criação de condições

atractivas para a captação de

novos investimentos públicos

e privados - é agora chegado o

momento de encetar uma nova

fase no âmbito das

responsabilidades municipais

na gestão do território. Uma

fase que passará,

incontornavelmente, pela

implementação no terreno das

directrizes do novo Plano e

pela aplicação dos novos

mecanismos previstos nas

suas normas operativas,

normas essas emanadas do

actual quadro jurídico dos

instrumentos de gestão

territorial. Serão esses

mecanismos que serão

capazes de debelar os

constrangimentos causados

pela rigidez da estrutura

fundiária do solo, entre outros

factores, e fomentar a

elaboração de estudos, planos

e programas que se tornem

mais úteis, céleres e

operativos.

Não obstante, deverá ser

apanágio das acções

presentes e futuras, em

matéria de urbanismo e do

ordenamento de território, que

o novo plano não se esgote na

sua orientação estratégica nem

no seu regime normativo, mas

que seja entendido como uma

forte ferramenta de trabalho e

uma sólida base de

desenvolvimento, destinada a

acolher outras figuras de

planeamento e gestão, cuja

elaboração emanará

directamente das decisões
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que forem sendo tomadas no

campo de acção política e

como resposta à evolução do

contexto conjuntural externo,

hoje em dia tão sujeito a

flutuações e incertezas.

É pois determinante a

interiorização da noção da

incerteza, no âmbito de um

maior protagonismo e

capacidade de intervenção do

planeamento e gestão

municipal, que terá

forçosamente de se substituir

ao dinamismo adormecido dos

agentes privados,

consequência de uma

conjuntura política e

económica adversa, e servir-se

dos novos meios que são

agora colocados ao seu

dispor, não só para a

regulação e optimização das

acções no terreno, mas

principalmente como factor de

estímulo para que elas

aconteçam em tempo útil e em

benefício do interesse público.

O sucesso da implementação

do novo plano dependerá

assim do modo como for

orientado o futuro

desenvolvimento urbanístico

no concelho da Moita, embora

previsivelmente contido, no

sentido de uma maior

intervenção e participação

públicas e no aperfeiçoamento

dos procedimentos habituais

de gestão urbanística. Os

novos procedimentos deverão

ser capazes de responder

melhor às actuais carências,

necessidades e preocupações

sentidas pelas pessoas, quer

seja no apoio às actividades

geradoras de emprego, na

previsão de novos

equipamentos colectivos e

espaços para o recreio e lazer,

no melhoramento das

condições habitacionais e de

mobilidade, na preservação

dos valores ambientais do

concelho e na procura de um

equilíbrio ecológico estável e

durável, ideias entendidas hoje

como consensuais e

defendidas por todos.

Quais os mecanismos de

planeamento e gestão

urbanística que são

potenciados pelo novo Plano?

Um dos principais pontos

fortes do novo plano é então o

de permitir que a prática

corrente da gestão urbanística

possa ser profundamente

reformulada no sentido de

deixar de se encontrar sujeita

à rígida estrutura fundiária

imposta pela configuração

cadastral dos terrenos e

propriedades, e também a uma

excessiva carga normativa que

até aqui recaía sobre cada tipo

de zonamento. Antes sim, a um

conjunto de procedimentos

mais flexíveis mas ao mesmo

tempo vinculativos, que

assentam fundamentalmente

na elaboração e

implementação de novos

estudos, planos e programas

subsidiários ao Plano Director,

onde se destacam os planos

de urbanização e os planos de

pormenor.

Neste tipo de abordagem,

reside a vantagem de ser

pensado o território numa

perspectiva mais próxima da

realidade, possibilitando que

as soluções urbanísticas

encontradas sejam

devidamente integradas no

contexto urbano envolvente,

reconfigurando o cadastro,

optimizando os sistemas

viários, disponibilizando

novos espaços para

equipamentos e zonas verdes,

ao mesmo tempo que assegura

a gestão dos benefícios e

encargos entre os

intervenientes. Um dado

importante é que tanto a figura

do plano de urbanização (PU)

como a do plano de pormenor

(PP) passam a estar apenas

sujeitos à aprovação da

Assembleia Municipal, pelo

que a sua tramitação se torna

muito mais célere em

comparação à situação que

antes se verificava.

Um dos mecanismos agora

colocados ao dispor do

Município da Moita é o da

perequação compensatória,

previsto no actual regime

jurídico dos instrumentos de

gestão territorial, aplicada a

uma ou mais áreas-plano,

quando estas abranjam mais

do que um proprietário. Este

mecanismo, que poderá ser

formalizado através de um

contrato urbanístico, não é

mais do que um processo

racional de distribuição dos

benefícios e dos encargos

implicados numa dada

operação urbanística (ou
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qualquer outro tipo de

operação que implique a

reestruturação da

propriedade), tendo em conta

os diversos factores de

ponderação considerados

relevantes: dimensão da

propriedade, proximidade às

redes de mobilidade,

topografia do terreno, etc.

Essa distribuição é aplicada a

uma nova configuração do

cadastro original, após a

estabilização do desenho

urbano definitivo, sendo as

novas parcelas ou lotes

resultantes passíveis de

registo imediato na

conservatória do registo

predial.

Este mecanismo administrativo

procura suprir algumas

fragilidades dos métodos

anteriormente seguidos que

privilegiavam em demasia o

interesse privado específico

de cada um dos proprietários

em detrimento do interesse

comum, podendo afirmar-se

hoje que esses métodos não

foram capazes no passado de

garantir cabalmente a

qualificação do espaço

urbano, nem de promover de

forma equitativa a salvaguarda

dos espaços naturais e das

áreas a afectar em exclusivo

para os usos agrícolas.

Com a perequação em solo

urbano, é então possível a

reestruturação da propriedade

de forma célere e eficaz,

reconfigurando antigas

parcelas devolutas segundo

um desenho coerente e

integrado, ao mesmo tempo

que garante, sem grandes

complexidades, a

transferência para o domínio

público das áreas necessárias

à implantação das

infraestruturas e equipamentos

e das áreas a manter

naturalizadas. A perequação é,

portanto, um incentivo à

reabilitação dos espaços

intersticiais do sistema urbano

fragmentado, onde, na

esmagadora maioria dos

casos, a sua estrutura

fundiária é composta por

pequenas e médias

propriedades resultantes de

antigas partilhas, de

sucessivos destaques ou de

acção clandestina. É também

possível tornar equitativo e

mais transparente o

fenómeno da obtenção e

distribuição de eventuais

mais-valias urbanísticas, em

benefício da causa pública e

também dos pequenos

proprietários, que poderão

assim ser envolvidos através

da aplicação de uma figura

de lei. Desta forma, a

aplicação da perequação

vem dar prevalência e

exequibilidade à urgência de

compactação e qualificação

das malhas já existentes e

infraestruturadas, em

detrimento das novas

expansões urbanísticas, hoje

consideradas cada vez mais

irrealistas, face aos novos

aspectos conjunturais em

que vivemos, e

insustentáveis, face ao

esforço global pela

optimização dos recursos e

do combate ao desperdício.

Outro elemento fundamental

que importa realçar é o da

programação do solo em

relação a um determinado (ou

a determinar) horizonte

temporal. Ao contrário do

que se subentendia no Plano

anterior, a implementação

deste novo Plano implica a

programação sequencial do

uso do solo; ou seja, a

classificação do solo através

de um determinado

zonamento não implica

necessariamente um direito

imediato ao seu

aproveitamento urbanístico.

Antes estará dependente do

posicionamento estratégico

do Município quanto à

necessidade de um

determinado espaço ser

urbanizado ou não, tendo em

conta os benefícios que

poderá ou não trazer para a

população em geral. Esse

posicionamento obriga o

Município, através de uma

monitorização constante, à

clarificação da sua estratégia

de implementação e execução

do plano, actualmente a ser

transposta para o seu

programa de acção territorial,

onde deverão ser  indicados

quais os espaços, acções e

investimentos cujo

desenvolvimento é por si

considerado prioritário para

o incremento

socioeconómico no concelho

e considerado benéfico para

a melhoria das condições de

vida da população.
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Capacitação do novo Plano em

corresponder às expectativas

presentes e futuras de

desenvolvimento e integração

do concelho no contexto

metropolitano.

Uma questão de fundo que se

impõe é saber se o novo Plano

Director Municipal da Moita

será capaz, por si só, de

impulsionar o crescimento e o

desenvolvimento,

correspondendo aos

objectivos a que se propõe e

às expectativas que nele foram

depositadas ao longo do seu

longo processo de

elaboração. A resposta terá de

ser obviamente que não.

Embora encerrando em si uma

evidente vertente estratégica,

este instrumento de gestão

territorial deverá ser encarado

como uma, entre muitas

ferramentas à disposição do

município, não descurando, em

caso algum, o papel

determinante que terá de

desempenhar no futuro na

produção de novas

ferramentas de planeamento e

gestão, entre novos estudos,

planos e programas, nem o

conjunto dos agentes privados

se deverá demitir de vir a

adoptar os novos

procedimentos de regulação

administrativa a que se

encontram sujeitos. Nesta

lógica, torna-se essencial que

a futura actividade do

planeamento se faça segundo

um esquema objectivo e

sequencial de definição das

prioridades de execução

urbanística, sempre

suportadas no modelo de

ordenamento proposto no

plano, tendo em conta que

será a estratégia mais acertada

para enfrentar as muitas

complexidades e fragilidades

internas e externas que

caracterizam e influenciam o

concelho.

O concelho da Moita possui

várias debilidades no contexto

regional onde se insere,

apresentando dos índices de

desenvolvimento mais baixos

da Área Metropolitana de

Lisboa, muito devido à sua

localização periférica e

intersticial em relação aos

principais pólos e eixos de

desenvolvimento da Grande

Lisboa e Península de Setúbal,

à sua estrutura social de

baixos recursos económicos e

à sua limitada abrangência

territorial. No entanto, não

sofre constrangimentos que

possam vir a obstar à

expansão e qualificação do

seu tecido empresarial, ao

aproveitamento das suas

potencialidades paisagísticas,

à valorização do seu

património humano, como

força motriz do

desenvolvimento, e à sua

afirmação metropolitana em

face dos novos grandes

projectos que se avizinham

para a Margem Sul,

nomeadamente o novo

Aeroporto de Lisboa, a

Terceira Travessia do Tejo e a

ligação ferroviária Lisboa-

Madrid em alta velocidade.

É pois missão da Câmara

Municipal da Moita dar o seu

contributo para vir a tornar

operativa e bem sucedida esta

fase de implementação do

novo Plano, através da

elaboração ou

contratualização dos futuros

estudos, planos ou programas,

da definição e fundamentação

das prioridades de execução

urbanística, da defesa da

qualidade do meio natural e

urbano e da sensibilização

dos munícipes, técnicos e

demais agentes privados, da

importância de um

planeamento coerente e

integrado, onde seja sempre

privilegiado o diálogo. É neste

âmbito que o Departamento de

Planeamento e Gestão

Urbanística (DPGU) e a sua

equipa técnica se encontra ao

inteiro dispor para qualquer

esclarecimento ou contacto.
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A equipa técnica do Plano

Coordenador Responsável pela Revisão do Plano Director Municipal da Moita

Luís Jorge Bruno Soares, Arquitecto - Urbanista

Coordenação das Áreas de Abordagem de Planeamento Definidas na Proposta

Estratégia de Desenvolvimento Concelhio

António Fonseca Ferreira, Engenheiro (colaborou até Março de 1998)

Estudos e Programas Urbanísticos

Luís Jorge da Cunha Bruno Soares, Arquitecto - Urbanista

Plano Director Municipal | Gestão Urbanística

Ana M Guedes Lebre, Arquitecta - Urbanista

Responsáveis pelos Estudos Sectoriais

Luís Jorge Bruno Soares

António Fonseca Ferreira

Ana M Guedes Lebre

António Oliveira das Neves

Gonçalo de Freitas Leal

Enquadramento Regional

Núcleos de Génese Ilegal

Estratégia de Desenvolvimento Concelhio

Habitação, Mercado Imobiliário e de Solos

Turismo e Lazer

Estrutura Urbana

Património Cultural e Edificado

Estrutura Económica, Emprego e Formação Profissional, Indústria

Transformadora, Construção Civil, Comércio e Serviços

Agricultura, Aquacultura e Pecuária

Meio Físico: Ocupação Agrícola e Florestal, Reserva Agrícola

Nacional (RAN)

Arquitecto Urbanista

Engenheiro Civil

Arquitecta Urbanista

Economista

Engenheiro Agrónomo

Técnico Responsável Estudos Sectoriais Qualificação Profissional
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Rui Veiga Alves

Francisco Caldeira Cabral

Elsa Matos Severino
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Título I Disposições gerais

Artigo 1º

(Âmbito)

O Plano Director Municipal da Moita,

adiante designado Plano, tem por

objecto a ocupação, uso e

transformação do solo na área territorial

do Município da Moita.

Artigo 2º

(Conteúdo documental)

1. O Plano é constituído por:

a) regulamento, que inclui os seguintes

documentos anexos que dele fazem

parte integrante:

a1) planta de programação do solo, das

unidades operativas de planeamento e

gestão e das AUGI – (anexo 1)

a2) programa de equipamentos

colectivos (anexo 2);

a3) carta da estrutura ecológica

municipal (anexo 3);

a4) carta do património edificado

(anexo 4)

a5) fichas do património classificado

(anexo 5)

b) planta geral de ordenamento - Planta 1

c) plantas de condicionantes:

c1) planta de condicionantes da REN e

dos Leitos das Linhas de Água e Faixas

de Protecção – Planta 2A

c2) planta de condicionantes da RAN –

Planta 2B

c3) planta de outras condicionantes –

Planta 2C

d)   planta da situação existente –

Planta 3

e)   planta de enquadramento regional –

Planta 4

2. O Plano é acompanhado por:

a) estudos de caracterização física,

social e económica, e planta que

serviu de base à elaboração do Plano;

b) carta estratégica da moita 2010

(modelo territorial)

c) relatório fundamentando as

soluções adoptadas;

d) programa com as disposições

indicativas das intervenções

municipais previstas e respectivos

meios de financiamento.

Artigo 3º

(Vinculação)

O PDM vincula as entidades públicas

e ainda, directa e imediatamente, os

particulares.

Artigo 4º

(Definições)

Para efeitos do PDM são adoptadas

as seguintes definições:

1. Área coberta de instalações

agrícolas e pecuárias - é o somatório

das áreas de projecção no solo das

edificações para fins agrícolas e

pecuários, tanto abertas como

fechadas, com excepção de depósitos

de água e estufas.

2. Altura da fachada – é a dimensão

vertical da construção, contada a partir

do ponto da cota média do terreno, no

alinhamento da fachada até à linha

superior do beirado ou platibanda.

3. Índice médio de utilização (IMU) –

estabelece a edificabilidade média

atribuída no PDM para efeitos de

aplicação dos mecanismos de

perequação compensatória nos

termos do artigo 139º do DL n.º 380/

99, de 22  de Setembro e que

corresponde ao quociente entre a

superfície bruta edificada (SBE) e a

área de terreno abrangida pela

operação urbanística à qual se

aplicam aqueles mecanismos.

4. Índice de utilização bruto (IUB) –

quociente entre a superfície bruta

edificada (SBE), e a totalidade da

área de terreno abrangida por

operação urbanística objecto de plano

municipal de ordenamento do território

ou de projecto de loteamento.

5. Índice de utilização líquido (IUL) –

quociente entre a superfícies bruta

edificada (SBE) e a área de terreno

abrangida por operação urbanística

objecto de plano municipal de

ordenamento do território ou de

projecto de loteamento, com exclusão

das áreas destinadas a equipamentos

públicos, espaços canais, e espaços

verdes urbanos.

6. Índice de utilização ao Lote (IULL)

– quociente entre a superfície bruta

edificada e a área da parcela ou lote

onde se implantam as edificações.
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7. Superfície bruta edificada (SBE) –

soma das superfícies brutas de todos

os pisos acima e abaixo do solo

destinados à edificação, incluindo

escadas, caixas de elevadores,

alpendres e varandas balançadas,

com exclusão dos espaços livres de

uso colectivo cobertos pelas

edificações, zonas de sótão sem pé

direito regulamentar, terraços

descobertos, e estacionamentos e

serviços técnicos instalados em

cave.

No cálculo da SBE não são incluídos

os Equipamentos Públicos.

Título II Servidões administrativas

e outras restrições de utilidade

pública

Artigo 5º

(Âmbito)

As servidões administrativas e outras

restrições de utilidade pública estão

assinaladas na Planta de

Condicionantes, com excepção das

não cartografáveis e são as

seguintes:

a) Recursos e Conservação da

Natureza:

- Reserva Ecológica Nacional (REN)

- Reserva Agrícola Nacional (RAN)

- Sobreiros e Azinheiras

- Domínio Hídrico

-Zonas Inundáveis no Interior dos

Perímetros Urbanos

- Zona de Protecção Especial do

Estuário do Tejo

- Zona Sensível do Tejo/Esteiro da

Moita

- Terrenos com Povoamentos

Florestais Percorridos pelos Incêndios

b) Património Classificado:

-Zonas de Protecção a Imóveis

Classificados e em Vias de

Classificação

c) Infra-estruturas:

- Servidão Radioeléctrica de

Protecção ao Feixe Hertziano –

Aeroporto(Lisboa) – Arrábida – Cercal

– Fóia (NAV)

- Rede Rodoviária

- Rede Ferroviária

- Rede Eléctrica

- Rede de Gás

d) Equipamentos:

- Equipamntos Escolares

e) Cartografia e Planeamento:

- Vértices Geodésicos

f) Outras:

- Servidão da Base Aérea n.º 6 do

Montijo

- Servidão Aeronáutica do Aeroporto

de Lisboa

- Servidão Militar do Aeroporto de

Lisboa

- Zona de Protecção do Heliporto do

Hospital Distrital do Barreiro

- Medidas Preventivas referentes à

Terceira Travessia do Rio Tejo,

Decreto n.º 1/2007, de 25 de Janeiro

(pelo prazo de 2 anos, prorrogável por

mais 1 ano)

- Medidas Preventivas referentes à

Rede Ferroviária de Alta Velocidade,

Resolução de Concelho de Ministros

n.º 11/2009, de 27 de Janeiro

- Medidas Preventivas referentes ao

Novo Aeroporto de Lisboa, Decreto

n.º 19/2008, de 1 de Julho (pelo prazo

de 2 anos, prorrogável por mais 1

ano)

Artigo 6º

(Regime)

1. A ocupação, uso e transformação

do solo, nas áreas abrangidas pelas

servidões e restrições referidas no

artigo anterior e cartografadas ou não

na planta de condicionantes,

obedecerá ao disposto na legislação

aplicável.

2. As intervenções nas áreas sob

jurisdição da APL (Administração do

Porto de Lisboa) ficam sujeitas a

parecer vinculativo desta entidade

designadamente quanto às

intervenções programadas para as

UOPG 4, 6, 11, 12 e 13.

Artigo 7º

(Condicionantes)

1. Sem prejuízo do disposto no D.L.

292/2000, de 14 de Novembro

identificam-se, na planta geral de

ordenamento os Corredores de

Protecção Acústica relacionados com

a Linha de Caminho de Ferro

Barreiro-Praias do Sado,  com o IC

32 e com o IC 21.

2. Estes corredores são constituídos

por faixas paralelas às plataformas

das vias com as seguintes larguras:

a) linha de caminho de ferro – 100 m

para cada lado do eixo da via;

b) IC 32 – 280 m para cada lado do

eixo da via;

c) IC 21 – 300 m para cada lado do

eixo da via.

3. Para as Infra-estruturas, referidas

no número anterior, devem ser

elaborados planos de monitorização e

planos de redução do ruído previstos

no DL nº 292/2000, de 14 de

Novembro.

4. As larguras das faixas indicadas no

número 2 poderão ser alteradas

através de estudos mais detalhados

do ruído que tenham em consideração

a topografia do terreno e/ou a

introdução de barreiras que actuem na

propagação do ruído e

consequentemente reduzam os níveis

de exposição ao ruído ambiente no

exterior.

5. Com base nos estudos referidos

no número 3, e através de plano de

urbanização ou de pormenor, poderão

ser ajustados os limites das

categorias de espaços definidas na

planta geral de ordenamento,

integradas nos corredores de

protecção acústica.
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Título III Classificação do solo

Capítulo I Solo rural

Artigo 8º

(Âmbito)

O solo rural inclui:

a) espaços onde se desenvolvem

actividades agrícolas e pecuárias

com dimensão territorial e dinâmica

significativas e que justificam a sua

permanência e sustentabilidade;

b) áreas agricultadas a tempo parcial

ligadas à habitação dos seus

proprietários;

c) áreas ribeirinhas constituídas por

salinas, sapais, viveiros e praias;

d) áreas de protecção à rede hídrica e

áreas de risco de cheia;

e) áreas de infra-estruturas, de

equipamentos colectivos e de

actividades ligadas à indústria,

armazenagem, comércio e turismo

que não estão integradas nos

perímetros urbanos;

f ) áreas constituídas por parcelas ou

lotes destinados à construção em

resultado de operações de loteamento

ou parcelamentos anteriores à entrada

em vigor do DL n.º 448/91, de 29 de

Novembro.

Artigo 8º-A

Nos termos do nº 2 do art. 37º do

Regulamento do Plano Regional de

Ordenamento Florestal da Área

Metropolitana de Lisboa, aprovado

pelo Decreto Regulamentar n.º 15/

2006, de 19 de Outubro, todas as

explorações florestais privadas com

área igual ou superior a 100 ha estão

sujeitas à elaboração obrigatória de

Plano de Gestão Florestal.

Artigo 9º

(Qualificação do solo)

O solo rural integra as seguintes

categorias de espaços delimitadas na

planta geral de ordenamento,

diferenciadas pelo seu uso dominante

e pelo papel que lhes é atribuído no

modelo territorial e na estratégia de

desenvolvimento do concelho:

a) espaços agro – pecuários, onde o

uso agrícola é dominante e as

pecuárias leiteiras têm uma presença

significativa;

b) espaços agrícolas periurbanos,

onde se mantém o uso agrícola

dominante com base em pequenas

propriedades e ligado a um

povoamento tradicionalmente

disperso, com o qual coexistem

actividades artesanais, comerciais,

pecuárias e industriais de pequena

dimensão;

c) espaços naturais, constituídos

pelos corredores de protecção à rede

hídrica, áreas de risco de cheia, bem

como pelas áreas ribeirinhas de

sapais, salinas, viveiros, praias e

arribas que sofrem directamente a

influência das marés;

d) espaços de usos múltiplos, onde se

localizam edificações isoladas,

existentes à data de entrada em vigor

do PDM, e que compreendem,

designadamente, instalações

industriais, de armazenagem e

turísticas, com autonomia funcional e

dimensões que as destacam no

espaço agrícola;

e) espaços de infra-estruturas, que

integram áreas e instalações

portuárias, de abastecimento de

combustíveis, e eléctricas,

existentes;

f) espaços de equipamentos

colectivos, que integram

equipamentos colectivos existentes e

isolados fora dos perímetros urbanos.

g) espaços habitacionais em solo

rural, que integram as áreas a que se

refere a alínea f) do artigo 8º;

h) rede viária – espaços canais, que

integram as redes rodoviária e

ferroviária e os seus corredores de

enquadramento e protecção.

Artigo 10º

(Espaços agro – pecuários)

1. Nestes espaços são interditas

construções, com excepção de:

a) construção ou ampliação de

instalações agrícolas e de pecuárias

de bovinos;

b) ampliação de edifícios industriais e

de armazenagem;

c) construção de instalações de

carácter cultural ou científico

relacionados com a agricultura,

pecuária, ambiente, aquacultura,

designadamente centros de

investigação, estações de

monitorização, ensino e formação;

d) ampliação de habitações

existentes;

e) construções para turismo

constituindo a ampliação de edifícios

ou núcleos edificados existentes.

2. Sem prejuízo do disposto nos

regimes da REN e da RAN são

permitidas obras de construção e

ampliação, desde que obedeçam aos

seguintes condicionamentos:

a) a área coberta das instalações

agrícolas e pecuárias de bovinos não

poderá ser superior a 2.000 m2, nem

ultrapassar 20 % da superfície da

parcela rústica em que se localiza;

b) não deve ser permitida a ampliação

de instalações pecuárias que se

localizem a menos de 250 metros de

perímetros urbanos;

c) as novas instalações pecuárias,

previstas na alínea a) do número

anterior, não se poderão localizar a

menos de 300 metros dos perímetros

urbanos delimitados na planta geral de

ordenamento;

d) as ampliações, previstas na alínea

b) do número anterior, o acréscimo da

SBE  não poderá ultrapassar 50% da

SBE existente, não podendo a área de

implantação total ultrapassar 50% da

área total da parcela;

48



e) para as novas instalações, previstas

na alínea c) do número anterior, a SBE

máxima é de 2.000 m2;

f) para as ampliações, previstas nas

alíneas d) e e) do número anterior, a

SBE poderá ser ampliada para o dobro

da superfície bruta existente à data

da publicação do PDM, não podendo a

área ampliada ser superior a 300 m2.

3. Sem prejuízo do disposto nos

regimes da REN e da RAN, poderá

ainda a Câmara Municipal admitir, em

condições a definir caso a caso, as

instalações para:

a) gado cavalar, nas mesmas

condições estabelecidas para a

pecuária de bovinos;

b) avicultura e cunicultura desde que

a área coberta não seja superior a

1.000 m2, nem ultrapasse 20% da

parcela rústica em que se localiza.

4.  A altura da fachada é

condicionada a:

a) 1 piso para habitação e turismo,

salvo quando os edifícios disponham

já de 2 pisos;

b) 10 metros para instalações

agrícolas e pecuárias e para a

ampliação de edifícios industriais e de

armazenagem.

Artigo 11º

(Espaços agrícolas periurbanos)

1. Nestes espaços é interdita a

construção de novos

estabelecimentos industriais, bem

como a instalação ou ampliação de

parques de sucata, armazenagem de

combustíveis e estaleiros de

construção civil.

2. Sem prejuízo do disposto nos

regimes da REN e da RAN, são

permitidas obras de construção e

ampliação, nas seguintes condições:

a) em parcelas de superfície inferior a

10.000 m2 é admitida a ampliação de

edifícios de habitação existente até

um máximo de 250 m2 de SBE,

sendo apenas permitido 1 piso,

excepto nas situações onde já

existam 2 pisos. Nestas parcelas é

ainda permitida a construção de

anexos com uma área coberta

máxima correspondente a 10% da

SBE permitida;

b) são permitidas novas construções

para habitação em parcelas de área

igual ou superior a 10.000 m2 com um

IULL de 0,025 incluindo anexos, até

um máximo de 500 m2;

c) são permitidas novas construções

em parcelas com área superior a 10

000 m2 para equipamentos colectivos

de interesse público, cuja localização

fora dos perímetros urbanos seja

justificada, com IULL de 0,05, não

podendo a SBE ultrapassar 2.000 m2.

Nestas parcelas é ainda permitida a

construção de anexos com uma área

coberta máxima correspondente a

10% da SBE permitida;

d) é permitida a ampliação de

edifícios industriais e de edifícios de

armazenagem, não excepcionados no

n.º 1, até 50% da área já construída e

desde que o IULL não ultrapasse 0,5.

e) é permitida a ampliação de

instalações pecuárias que se

encontrem a mais de 250 metros dos

perímetros urbanos, até 50% da área

coberta já construída.

f ) são permitidas construções de

apoio à agricultura com área coberta

correspondente ao IUB máximo de

0,05, com o máximo de 500m2;

3. Por razões ponderosas de carácter

social, e sem prejuízo do disposto nos

regimes da REN e da RAN, a Câmara

Municipal poderá autorizar a

construção de novas habitações em

parcelas inferiores a 10.000 m2, nas

seguintes condições:

a) a habitação deve destinar-se a

residência do proprietário ou de seus

herdeiros legitimários (cônjuge,

descendentes e ascendentes);

b) o IULL será de 0,25, não podendo

a SBE ultrapassar 400 m2, incluindo

anexos;

c) poderão ser construídos fogos

geminados desde que a SBE do

conjunto não ultrapasse 400 m2,

incluindo anexos;

d) o interessado deverá ser

proprietário ou herdeiro da parcela

pelo menos há 10 anos em relação à

data do pedido de licenciamento.

Artigo 12º

(Espaços naturais)

1. Os espaços naturais, integram as

seguintes categorias :

a) de protecção à rede hídrica e áreas

de risco de cheia;

b) de sapais;

c) de salinas e viveiros;

d) de praias;

e) de arriba.

2. Nos espaços naturais  de

protecção à rede hídrica e áreas de

risco de cheia aplica-se o disposto

nos regimes da REN e do domínio

hídrico.

3. O percurso das valas e linhas de

água não integradas na REN poderá

ser alterado com base em projecto

aprovado pela entidade de tutela.

4. Nos espaços naturais de sapais,

salinas, viveiros e praias, sem

prejuízo do regime da REN, são

permitidas intervenções que sejam

consideradas necessárias à sua

utilização para salinicultura e

aquacultura, bem como à integração

em espaços de educação ambiental e

percursos de Natureza, equipamentos

de lazer e apoios de praia, desde que

os projectos sejam aprovados pelas

entidades de tutela.

5. Na faixa de 10 metros para o

interior, a partir da crista da arriba da
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Praia do Rosário, entre a Capela e as

instalações do gás, identificada na

planta geral de ordenamento, não são

permitidas edificações.

Artigo 13º

(Espaços de usos múltiplos)

1. Nos espaços de usos múltiplos

localizados no solo rural, é permitida a

construção ou ampliação de edifícios

destinados a estabelecimentos

industriais dos tipos 3 e 4, a

armazenagem, assim como a

ampliação de edifícios para turismo  e

equipamentos de carácter cultural e

científico, nas condições dos

números seguintes.

2. A construção ou ampliação de

edifícios destinados a

estabelecimentos industriais e

armazenagem obedecerá às seguintes

condições:

a) IULL máximo – 0,35;

b) altura da fachada com excepção

de estruturas pontuais,

nomeadamente chaminés e depósitos

de água, 10 metros;

c)  estacionamento no interior do lote:

pesados – 1 lugar para 500 m2 de

SBE

ligeiros – 1 lugar para 75 m2 de SBE

3. As ampliações destinadas a

turismo e a equipamentos de carácter

cultural ou científico das instalações

existentes são admitidas desde que:

a) as actividades se enquadrem nas

opções definidas na carta estratégica

da Moita;

b) a SBE não ultrapasse o dobro da

SBE das instalações existentes,

salvo se exigências de legislação em

vigor respeitantes ao exercício da

actividade ou condições de

viabilidade técnico-económica para

acesso a financiamentos públicos

exijam áreas superiores, ou se o

projecto for considerado de interesse

municipal.

4. Para o núcleo da Quinta do Esteiro

Furado é admitida a SBE máxima de

10.000m2 desde que integrada num

projecto para utilização turística que

inclua a reabilitação das edificações

existentes.

5. A altura da fachada será de 2 pisos

devendo integrar-se com os edifícios

existentes.

6. Para cada caso, a Câmara

Municipal definirá as condições de

enquadramento paisagístico,

nomeadamente quanto à plantação de

cortinas arbóreas e à superfície de

solo permeável.

Artigo 14º

(Espaços de infra-estruturas)

Os espaços de infra-estruturas

destinam-se aos usos a que estão

actualmente vinculados, bem como à

ETAR da Moita/Barreiro prevista.

Artigo 15º

(Espaços de equipamentos

colectivos)

1. Os espaços de equipamentos

colectivos existentes destinam-se à

permanência dos usos actualmente

instalados, podendo ser objecto de

obras de conservação.

2. Junto à EN 379 é definida uma

área para instalação de equipamentos

cujas instalações terão a SBE

máxima de 500 m2.

Artigo 16º

(Espaços habitacionais em solo rural)

Salvo se regras diferentes estiverem

consignadas em alvará em vigor, as

parcelas ou lotes destinados à

construção resultantes de operações

de loteamento ou parcelamentos

anteriores à entrada em vigor do DL

448/91, de 29 de Novembro, e

identificadas na planta geral de

ordenamento, ficam sujeitas aos

seguintes condicionamentos:

a) não é permitida a divisão de

parcelas ou lotes;

b) são permitidas construções com o

máximo de 2 pisos;

c) o IULL máximo é de 0,6, incluindo

anexos, com um máximo de 200 m2

de SBE.

Artigo 17º

(Rede viária - espaços canais)

À rede viária e espaços canais

integrados no solo rural aplica-se o

estabelecido no Capítulo III do

presente Título.

Capítulo II Solo urbano

Artigo 18º

(Âmbito)

O solo urbano integra os solos

urbanizados, os solos de urbanização

programada e os espaços verdes

urbanos e naturais de protecção à

rede hídrica afectos à estrutura

ecológica municipal, constituindo o

seu todo os perímetros urbanos

delimitados na planta geral de

ordenamento.

Artigo 19º

(Usos incompatíveis)

1. Dentro de cada categoria de

espaço os usos dominantes

condicionam a permanência ou a

instalação de usos com eles

incompatíveis.

2. Consideram-se incompatíveis com

o solo urbano as actividades que

possam pôr em causa as condições

ambientais do meio urbano,

nomeadamente:

a) instalações pecuárias de qualquer

dimensão;

b) depósitos de sucata, lixeiras e

depósitos de combustíveis para

distribuição por grosso;

c) pedreiras – explorações de massas

minerais;
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d) centrais de betão e de asfaltagem;

e) parques de materiais e

equipamentos, a céu aberto, de

carácter permanente;

f) outros usos e ocupações que

degradem a qualidade do espaço

urbano e a convivência com os usos

predominantes, designadamente por

constituírem focos de poluição

acústica, do ar ou da água.

3. Mediante a elaboração de planos de

urbanização e de pormenor poderão

ser estabelecidos condicionamentos

específicos aos usos nos diferentes

espaços, regulando a sua distribuição.

4. Às actividades instaladas que

gerem incompatibilidades com os

usos dominantes devem ser impostos

condicionamentos à sua manutenção,

e definidas medidas minimizadoras,

tendo em conta os impactes sobre os

espaços em que se localizam.

5. Mediante a elaboração de planos de

urbanização e de pormenor poderão

ser definidas áreas preferenciais para

a localização de estações de serviço

e de abastecimento de combustíveis,

assim como da rede de recolha

selectiva de lixos urbanos

(ecocentros).

Artigo 20º

(Mistura de funções)

1. O solo urbano deve integrar,

preferencialmente, usos diferenciados

desde que adequadamente

compatibilizados, no sentido de

favorecer a mistura de funções.

2. Mediante a elaboração de planos de

urbanização e de pormenor poderão

ser definidas condições de repartição

e compatibilização dos diversos usos

tendo em atenção os usos

dominantes definidos para cada

categoria de espaço do solo urbano.

Artigo 21º

(Espaços verdes urbanos)

1. Na planta geral de ordenamento

indicam-se as áreas a afectar a

espaços verdes urbanos com vista à

criação de espaços colectivos para o

recreio, lazer e desporto, bem como

ao equilíbrio ambiental e ao

enquadramento e valorização

paisagística do espaço urbano.

2. Os Espaços Verdes Urbanos

podem integrar:

a) áreas verdes públicas equipadas,

nas quais se deverão localizar,

preferencia-lmente, os equipamentos

colectivos e infra-estruturas para o

recreio e lazer de gestão pública ou

privada.

b) áreas verdes de utilização privada,

nas quais se incluem, nomeadamente,

áreas de actividade agrícola,

floricultura, viveiros, espaços

pedagógicos e espaços de lazer.

3. Dentro dos perímetros urbanos, os

espaços naturais deverão, sempre

que possível, ser integrados nos

espaços verdes urbanos.

4. Os espaços verdes urbanos

devem ser desenvolvidos com base

em projectos específicos que tenham

como objectivo a integração dos

diversos tipos de áreas e funções

referidas nos números 2 e 3 do

presente artigo.

5. Os projectos dos espaços verdes

urbanos definirão a organização e

delimitação física destes espaços,

caso os mesmos não estejam

definidos em plano de pormenor.

6. Sem prejuízo da preservação dos

corredores de protecção às linhas de

água, os equipamentos colectivos a

instalar nos espaços verdes urbanos

destinar-se-ão preferencialmente ao

desporto, cultura, recreio e lazer, bem

como instalações de apoio,

nomeadamente estabelecimentos de

restauração e bebidas.

7. A superfície impermeabilizada com

edifícios, áreas de estacionamento e

campos de jogos, não poderá

ultrapassar 15% do total do espaço

verde urbano em que se integra.

8. A implantação dos equipamentos e

infra-estruturas, a que se refere o

número anterior, deverá garantir a

continuidade dos spaços verdes

integrando os espaços naturais de

protecção à rede hídrica em relação

aos quais não devem criar

estrangulamentos.

Artigo 22º

(Espaços naturais de protecção à

rede hídrica)

1. Os espaços naturais de protecção

à rede hídrica são constituídos por

corredores com  pelo menos 20

metros de largura, que têm como eixo

o leito das linhas de água.

2. Nos espaços naturais de protecção

à rede hídrica, sem prejuízo dos

regimes da REN e da RAN, apenas

são permitidas intervenções de

modelação de terreno, plantação de

espécies vegetais e construção de

percursos pedonais, desde que

realizadas com base em projecto de

arranjos exteriores que garanta a

preservação das funções ecológicas

destes espaços e a sua

compatibilização com os usos

propostos.

3. Nos espaços naturais de protecção

à rede hídrica abrangidos pela

servidão do domínio hídrico, que

neste caso corresponde a uma faixa

de 10 metros de largura medida a

partir da crista do talude da linha de

água, as intervenções de modelação
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de terreno estão sujeitas a prévia

análise para licenciamento de

utilização do domínio hídrico pela

entidade de tutela, sendo este

procedimento extensível às zonas

inundáveis.

Artigo 23º

(Rede viária – espaços canais)

Aos Espaços Canais integrados em

solo urbano aplica-se o estabelecido

no Capítulo III  (Rede Viária

Estruturante – Espaços Canais).

Artigo 24º

(Zonas inundáveis no interior dos

perímetros urbanos)

1. Nas zonas vulneráveis à

ocorrência de cheias dentro de

perímetro urbano, delimitadas na

planta geral de ordenamento, a

construção e ocupação de edifícios

ficam sujeitas aos seguintes

condicionamentos:

a) em obras de renovação de

edifícios existentes em pisos de cota

inferior a 3,0 m, não deve ser

permitida a reconversão para o uso

habitacional nem para  usos de

funcionamento público;

b) é interdita a construção de caves,

salvo para instalações técnicas

ligadas às redes de saneamento

público;

c) as novas edificações deverão ter

a soleira a cota igual ou superior à

cota 3,5m;

d) não é permitida a construção de

equipamentos públicos ou colectivos,

salvo se destinados ao recreio, lazer

e desporto ligados ao rio, caso em

que estão sujeitos a

condicionamentos de utilização e só

podem ser executados após prévia

análise e licenciamento de utilização

do Domínio Hídrico pela entidade de

tutela.

2. Os planos de urbanização e de

pormenor podem definir outros

condicionamentos para além dos

estabelecidos no número anterior.

Secção I Solos urbanizados

Artigo 25º

(Âmbito)

Os solos urbanizados integram os

terrenos dos aglomerados urbanos

que constituem o sistema urbano do

Concelho definido no modelo territorial

e estabelecem a continuidade do

tecido urbano, que se encontram

numa das seguintes condições:

a) terrenos infra-estruturados para

usos urbanos, podendo estar total ou

parcialmente edificados;

b) parcelas de terreno intersticiais

integradas no tecido urbano

consolidado e que dispõem de infra-

estruturas na proximidade;

c) terrenos abrangidos por alvarás de

loteamento em vigor;

d) espaços verdes urbanos e áreas

afectas a equipamentos colectivos,

total ou parcialmente ocupados.

Artigo 26º

(Qualificação do solo)

Os solos urbanizados delimitados na

planta geral de ordenamento

qualificam-se em função do seu uso

dominante em:

a) espaços habitacionais existentes,

que se caracterizam pela ocupação

predominante dos edifícios para uso

habitacional ou por áreas com

ocupação a reconverter para

habitação;

b) espaços de usos múltiplos

existentes, que se caracterizam pela

ocupação predominante por edifícios

existentes para comércio, serviços,

indústria e armazenagem ou por áreas

com ocupação a reconverter para

estes usos;

c) espaços de equipamentos

colectivos existentes, que se

caracterizam pela ocupação

predominante de edifícios e infra-

estruturas de equipamentos públicos

ou privados para uso colectivo, ou

de áreas com ocupação a

reconverter para estes fins.

d) espaços verdes urbanos

existentes, que integram os espaços

verdes de utilização pública e

respectivos equipamentos e infra-

estruturas;

e) rede viária – espaços canais, que

integram as infra-estruturas e os

corredores de protecção definidos na

planta geral de ordenamento;

f)  espaços naturais de protecção à

rede hídrica constituídos pelas linhas

de água a céu aberto e respectivas

faixas adjacentes de protecção.

Artigo 27º

(Usos e edificabilidade)

1. Nas operações de reconversão ou

renovação de áreas de solo

urbanizado, ao uso dominante indicado

no Plano deverá corresponder, no

mínimo, 60% da SBE.

2. Nos solos urbanizados, a

edificabilidade resulta da observância

das características morfológicas do

tecido urbano existente,

nomeadamente das tipologias

arquitectónicas, da modelação do

parcelamento fundiário, e da estrutura

do espaço público, sem prejuízo do

disposto nos números seguintes.

3. Os planos de pormenor e os

projectos de loteamento deverão

estabelecer uma equilibrada transição

entre zonas com morfologias urbanas

e tipologias arquitectónicas

diferentes, nomeadamente no

respeitante à continuidade da

estrutura do espaço público e às

cérceas dos edifícios.

4. Nos solos urbanizados, nas

situações de reconstrução ou de

construção em parcelas ou lotes não
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edificados, devem ser ponderadas as

condições decorrentes do aumento do

número de fogos ou das superfícies

para outras funções, atendendo à

capacidade de estacionamento

público, dos acessos viários, e dos

equipamentos colectivos, cuja

insuficiência constitui fundamento

para o indeferimento das mesmas

operações urbanísticas nos termos da

legislação em vigor.

Artigo 28º

(Espaços habitacionais existentes)

1. Nos espaços habitacionais

existentes serão aplicados ao

licenciamento ou autorização de

operações de loteamento e

edificação, sem prejuízo do

estabelecido no artigo anterior, as

normas constantes dos números

seguintes, as quais são referidas à

planta geral de ordenamento.

2. Na aplicação das normas seguintes

é permitido, até 10%, o aumento do

IUB máximo, para varandas e

alpendres mediante apreciação da

integração do edifício e tendo em conta

outras especificações estabelecidas

em Regulamento Municipal.

3. Nas zonas tipo A, assinaladas na

planta geral de ordenamento, as

operações de loteamento ficam

sujeitas aos seguintes

condicionamentos:

a) IUB máximo para habitação e

comércio - ? 0,40;

b) densidade máxima de fogos por ha

- 25 fogos;

c) número máximo de pisos – 2;

d) a área dos lotes não poderá ser

superior a 700m2 nem inferior a 300 m2;

e) as habitações serão do tipo isolado

ou geminado;

f) é permitida a construção de

anexos, desde que não excedam 1

piso, nem a superfície de 10 % da

área do lote, num máximo de 35 m2.

4. Nas zonas tipo B, assinaladas na

planta geral de ordenamento, as

operações de loteamento ficam

sujeitas aos seguintes

condicionamentos:

a) IUB máximo para habitação,

comércio e estabelecimentos

industriais do tipo 3 e 4 - ? 0,60;

b) densidade de fogos por ha – entre

35 a 45 fogos;

c) o número máximo de pisos é de 2,

salvo nas áreas de transição para

zonas em que a cércea envolvente

seja igual ou superior à

correspondente a 4 pisos, caso em

que será admissível, em face de um

projecto de loteamento coerente, que

o número de pisos se eleve a 3;

d) os lotes para edifícios até 2 pisos

devem dispor de logradouro, sendo

permitida a construção de anexos,

desde que não excedam 1 piso, nem

a superfície de 10 % da área do lote,

num máximo de 35 m2;

e) o alinhamento é definido pelas

construções confinantes, podendo a

Câmara Municipal estabelecer

alinhamentos diferentes justificados

por razões urbanísticas;

f) a profundidade da empena e os

afastamentos às vias e aos limites

laterais do lote serão definidos com a

aprovação de projectos de loteamento

que previnam o tratamento coerente

do conjunto e da obra em que se

insiram.

5. Nas zonas tipo C, assinaladas na

planta geral de ordenamento, as

operações de loteamento ficam

sujeitas aos seguintes

condicionamentos:

a) IUB máximo para habitação,

comércio e estabelecimentos

industriais do tipo 3 e 4  ? 0,70;

b) densidade de fogos por ha  - entre

50 a 65 fogos;

c) a altura da fachada é de 5 pisos,

caso a cércea predominante da

envolvente corresponda a 4 pisos, ou

de 3 pisos, caso essa cércea

corresponda a um número inferior de

pisos;

d) o alinhamento é definido pelas

construções confinantes, podendo a

Câmara Municipal estabelecer

alinhamentos diferentes justificados

por razões urbanísticas;

e) a profundidade da empena e os

afastamentos às vias e aos limites

laterais do lote serão definidos com a

aprovação de projectos de

loteamento que previnam o

tratamento coerente do conjunto e da

obra em que se insiram.

6. Nas zonas tipo D, assinaladas na

planta geral de ordenamento, as

operações urbanísticas ficam

sujeitas aos seguintes

condicionamentos:

a) os lotes deverão ter uma frente

igual ou superior a 6 metros para

edifícios até 2 pisos, e de 15 metros

para edifícios com mais de 2 pisos;

b) a abertura de novas vias só pode

ser realizada por iniciativa municipal;

c) a altura da fachada é de 9,5 m, e

o número máximo de pisos de 3,

sem prejuízo do disposto no art.º 59º

do RGEU;

d) a profundidade máxima das

edificações, medida

perpendicularmente ao plano marginal

vertical, é de 15 m, incluindo o piso

térreo;

e) com excepção de garagens, não é

permitida a construção de anexos

nos logradouros ou no interior dos

quarteirões;

f) a insuficiência da capacidade dos

equipamentos e do estacionamento

público, constitui motivo de

indeferimento dos pedidos de

licenciamento ou de autorização que

venham a ser deduzidos.
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7. Nas zonas tipo E, assinaladas na

planta geral de ordenamento, o

licenciamento ou autorização de

edificação fica sujeito aos seguintes

condicionamentos:

a) salvo o disposto na alínea

seguinte, as edificações existentes

apenas poderão ser objecto de obras

de conservação e de restauro;

b) em situações excepcionais, ditadas

por razões de ordem técnica ou

social, a Câmara Municipal poderá

autorizar obras de adaptação, de

remodelação ou de reconstrução, com

prévia demolição da edificação

existente;

c) no caso previsto na alínea anterior,

a altura da fachada não poderá

exceder 6,5 m e 2 pisos ou, em

alternativa, a altura da fachada pré-

existente;

d) o pedido de licenciamento destas

edificações deve ser instruído com o

levantamento rigoroso do existente,

ilustrado com documentação

fotográfica completa;

e) quando admissíveis, a Câmara

Municipal poderá condicionar as

mudanças de uso de habitação para

serviços, que em principio, devem

confinar-se ao primeiro piso, à

execução de obras de conservação e

de restauro de toda a edificação;

f) a insuficiência da capacidade dos

equipamentos e do estacionamento

público, constitui motivo de

indeferimento dos pedidos de

licenciamento ou de autorização que

venham a ser deduzidos.

8. A reconversão das AUGI será

efectuada através de plano de

pormenor ou de loteamento urbano.

9. Às AUGI não abrangidas nas zonas-

tipo a que se referem os números

anteriores aplicam-se as seguintes

condições:

a) número máximo de pisos – 2;

b) IULL máximo de 0,6, incluindo

anexos.

10. Os parâmetros para o

dimensionamento das parcelas a

ceder nas operações de loteamento a

que se refere o presente artigo e nas

operações consideradas de impacte

semelhante em regulamento municipal

são os constantes do artigo 54º.

11. Na edificação nas zonas tipo A, B

e C, assinaladas na planta geral de

ordenamento, mas não abrangidas

pelas operações referidas no número

anterior, deverá ser garantido 1 lugar

de estacionamento  por 100 m2 de

área de construção.

Artigo 29º

(Espaços de usos múltiplos existentes)

É permitida a construção, ampliação

ou remodelação de edifícios

destinados a indústria armazenagem e

comércio; em parcelas integradas em

áreas de usos múltiplos existentes

nas seguintes condições:

- IUL máximo 0,5;

- a área coberta das construções não

poderá ultrapassar 50% de superfície

da parcela.

Artigo 30º

(Espaços de equipamentos colectivos

existentes)

A construção, ampliação e alteração

dos equipamentos fica sujeita à

normativa técnica especificamente

aplicável a cada tipo de equipamento.

Artigo 31º

(Espaços verdes urbanos existentes)

Os espaços verdes urbanos

existentes mantêm as características

de ocupação actuais salvo se sujeitos

a reordenamento global, devendo

nestes casos ser aplicadas as

condições estabelecidas no artigo 21º.

Artigo 32º

(Rede viária – espaços canais)

Na rede viária – espaços canais, é

aplicável o disposto no Capítulo III do

presente Título.

Artigo 33º

(Espaços naturais de protecção à

rede hídrica)

Nos espaços naturais de protecção à

rede hídrica constituídos pelas linhas

de água a céu aberto e respectivas

faixas adjacentes de protecção, é

aplicável o disposto no Capítulo IV do

presente Título.

Secção II Solos de urbanização

programada

Artigo 34º

(Âmbito)

Integram os solos de urbanização

programada os considerados

necessários à estruturação,

qualificação e expansão dos

aglomerados que integram o sistema

urbano do concelho definido no

modelo territorial, os solos

necessários à constituição dos novos

núcleos urbanos de Brejos da Moita e

da Barra Cheia assim como a

reconversão das AUGI identificadas

na planta de programação do solo.

Artigo 35º

(Qualificação do solo)

Os solos de urbanização programada

delimitados na planta geral de

ordenamento qualificam-se, de acordo

com o uso dominante previsto, em:

a) espaços habitacionais propostos,

que se caracterizam pela ocupação

predominante dos edifícios para uso

habitacional ou por áreas com

ocupação a reconverter para usos

predominantemente habitacionais;

b) espaços de usos múltiplos

propostos, que se caracterizam pela

ocupação predominante por edifícios
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para comércio, serviços, indústria e

armazenagem, ou por áreas com

ocupação a reconverter para estes

usos;

c) espaços de equipamentos

colectivos propostos, que se

caracterizam pela ocupação

predominante de edifícios e infra-

estruturas de equipamentos públicos

ou privados para uso colectivo, ou

de áreas com ocupação a

reconverter para estes fins;

d) espaços verdes urbanos

propostos, que integram os espaços

verdes de utilização colectiva e

respectivas infra-estruturas e

equipamentos, assim como as áreas

destinadas à sua ampliação;

f)  espaços naturais de protecção à

rede hídrica, que são constituídos

pelas linhas de água a céu aberto e

respectivos faixas adjacentes de

protecção;

g) rede viária – espaços canais, que

integram as infra-estruturas viárias

e os corredores de protecção

definidos na planta geral de

ordenamento.

h) espaços de infra-estruturas

propostas que integram os espaços

destinados a infra-estruturas

urbanas de transportes e

saneamento básico.

Artigo 36º

(Espaços habitacionais propostos)

1. Os espaços habitacionais

propostos, identificados na planta

geral de ordenamento, têm como

referência os seguintes parâmetros

máximos de edificabilidade:

a) nos perímetros urbanos de Brejos

da Moita e da  Barra Cheia:

IUB máximo – 0,4;

IULL máximo – 0,7, não podendo a

SBE ultrapassar 400 m2, incluindo

anexos;

número máximo de pisos – 2.

b) nos perímetros urbanos de Gaio–

Rosário, Sarilhos Pequenos, Penteado

e Cabeço Verde:

IUB máximo – 0,45;

IULL máximo – 0,8, não podendo a

SBE ultrapassar 400 m2, incluindo

anexos;

em áreas de terreno superiores a

2.000 m2 poderão ser constituídos

condomínios fechados com o IULL

máximo de 0,5 e o número máximo

de 2 pisos;

c) nas áreas integradas nos

perímetros urbanos da Moita, Fonte

da Prata, Arroteias, Baixa da Banheira

e Vale de Amoreira e Alhos Vedros, a

que correspondem as Áreas-Plano

descritas no n.º 1 do art. 51º, aplicam-

se as seguintes condições:

c1) nas áreas das UOPG aplicam-se

as regras definidas no Capítulo II do

Título IV – Unidades Operativas de

Planeamento e Gestão.

c2) nas áreas não abrangidas por

UOPG aplicam-se as regras definidas

no artigo 28º.

2. Mediante os planos de urbanização

a que se refere o artigo 51º, os IUB

máximos estabelecidos no número

anterior poderão ser alterados nas

seguintes condições:

a)  não ultrapassar o IUB máximo 0,7.

b)  deverão ser garantidas a

compatibilidade e integração das

novas urbanizações com as áreas

envolventes e com os tecidos

urbanos consolidados, nos quais se

integram ou com os quais se

relacionam directamente,

designadamente no que respeita a:

i)  rede viária e infra-estruturas;

ii)  necessidades de equipamentos

colectivos;

iii)  tipologias de edificação;

iv)  estrutura do espaço público.

3. Às AUGI  integradas em solos de

urbanização programada deverão ser

aplicadas as condições definidas no

nº 8 e 9 do Artigo 28º.

Artigo 37º

(Espaços de usos múltiplos

propostos)

1. Os espaços de usos múltiplos

propostos, indicados na planta geral

de ordenamento, ficam sujeitos às

regras constantes dos números

seguintes, com excepção do espaço

de usos múltiplos proposto para o

perímetro urbano de Sarilhos

Pequenos: ao qual é aplicável o

regime especial estabelecido no nº 7

do presente artigo.

2. Nos espaços de usos múltiplos

propostos, podem ser integradas

áreas de habitação e/ou

equipamentos colectivos que estejam

na continuidade de áreas

habitacionais existentes ou

programadas, ou favoreçam a ligação

destas com espaços verdes ou com

equipamentos colectivos, tendo por

objectivo estabelecer remates e

articulações do espaço urbano.

3. A superfície de terreno a afectar a

habitação não poderá ultrapassar 20%

da superfície total dos espaços de

usos múltiplos em que se integram.

4. Mediante a elaboração de planos de

urbanização ou de pormenor poderão

ser definidas as unidades de

ordenamento que concretizem o

critério de repartição de superfícies,

bem como a localização das áreas a

destinar a habitação.

5. O IUB máximo é de 0,5 com

excepção:

a) da área adjacente à zona

industrial dos Machados, para a qual

o IUB máximo é de 0,7;

b) das áreas das UOPG, em que se

aplicam as regras definidas no

Capítulo II do Título IV – unidades

operativas de planeamento e gestão.

55



6. Exceptuam-se do número anterior

os espaços abrangidos pelos planos a

que se refere o artigo 68º ou por

alvarás de loteamento em vigor aos

quais se aplicarão as regras

urbanísticas neles definidas.

7. Dentro do perímetro urbano de

Sarilhos Pequenos é delimitado um

espaço de usos múltiplos destinado

exclusivamente a empreendimento

turístico cuja implantação fica

condicionada à manutenção dos

sobreiros existentes. A esta área

aplica-se o IUB máximo de 0,4 e o

número máximo de pisos é 3.

Artigo 38º

(Espaços de equipamentos colectivos

propostos)

1. Na planta geral de ordenamento

identificam-se as áreas de

equipamentos colectivos propostos

que, pela sua localização e dimensão

ou pelos equipamentos já existentes,

têm um caracter estruturante e

polarizador do tecido urbano.

2. Os planos de urbanização e de

pormenor e os projectos de

loteamento devem assegurar as

áreas necessárias à implantação de

equipamentos colectivos, tendo em

consideração os critérios fixados no

Anexo 2 – Programa de equipamentos

colectivos.

3. Os espaços de equipamentos

colectivos propostos poderão

comportar outros usos,

nomeadamente habitação, serviços e

comércio, desde que se justifique

para uma melhor integração urbana

dos equipamentos ou para garantir o

principio de perequação

compensatória aplicável à execução

das operações urbanísticas nas quais

estes espaços se integrem.

4. Em qualquer caso, a ocupação

com outros usos não poderá afectar

mais de 20% da superfície de terreno,

nem prejudicar as áreas necessárias

à implantação e funcionamento dos

equipamentos de acordo com as

normas em vigor.

Artigo 39º

(Espaços verdes urbanos propostos)

Aos espaços verdes urbanos

integrados em solos de urbanização

programada deverão ser aplicadas as

condições definidas no artigo 21º.

Artigo 40º

(Espaços naturais de protecção à

rede hídrica propostos)

Aos espaços naturais de protecção

à rede hídrica propostos  é aplicável

o disposto no Capítulo IV  do

presente Título.

Artigo 41º

(Espaços de infra-estruturas

propostos)

Os espaços de infra-estruturas

propostas, identificados na planta

geral de ordenamento, destinam-se à

construção do interface de

transportes da estação de caminho de

ferro da Moita.

Capítulo III Rede viária

estruturante – espaços canais

Artigo 42º

(Âmbito)

1. A rede viária estruturante definida

na planta geral de ordenamento

estabelece a articulação entre as vias

estruturantes primárias, vias de

distribuição urbana, e vias de

distribuição concelhia, e a sua ligação

aos itinerários complementares (IC –

21 e IC – 32).

2. A rede viária estruturante integra

igualmente a Linha de Caminho de

Ferro Barreiro – Praias do Sado, bem

como o interface de transportes

previsto para a Estações da Moita.

Artigo 43º

(Classificação)

A rede rodoviária estruturante é

definida por quatro níveis

hierárquicos, a que correspondem as

seguintes funções e níveis de

serviço diferenciados:

a) itinerários complementares, com

características de auto-estrada que

estabelecem as ligações sub-

regionais e regionais;

b) vias estruturantes primárias, que

articulam o sistema urbano do

Concelho e garantem as principais

ligações aos Itinerários

Complementares;

c) vias de distribuição urbana, que

integram a malha viária de

distribuição dentro dos perímetros

urbanos das áreas-plano;

d) vias de distribuição concelhia, que

garantem as ligações entre os

diversos espaços do Concelho e com

os concelhos limítrofes.

Artigo 44º

(Características da rede viária)

1. À hierarquia da rede viária

concelhia, definida na planta geral de

ordenamento, devem corresponder

perfis adequados às suas funções,

estabelecendo-se como referência os

seguintes:

a) vias estruturantes primárias

Devem ser estabelecidas com base

em perfis 2 x 2 vias, com separador

central, integradas nos corredores de

protecção e enquadramento com 25

metros para cada lado do eixo.

Os acessos marginais e o

estacionamento deverão fazer-se,

preferencialmente, por vias de serviço

paralelas;

Os corredores deverão integrar

arborização longitudinal de

alinhamento;

b) vias de distribuição urbana -
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constituídas por duas faixas de

rodagem com o mínimo de 3,25

metros cada, o estacionamento

deverá fazer-se fora da via, e os

passeios deverão ter no mínimo 3,00

metros;

c) vias de distribuição concelhia -

constituídas por 2 vias de 3,5

metros cada, bermas de 1,50 m, ou

passeios de no mínimo 2,25 metros

dentro dos perímetros urbanos.

2. Os nós de ligação da rede viária

estruturante deverão ser estudados

por forma a garantirem as melhores

condições de segurança e fluidez,

caso a caso, em função das

características das vias e dos

condicionamentos de cada local.

3. Os nós das vias estruturantes

primárias deverão garantir faixas de

viragem à esquerda para além das

faixas de rodagem do perfil tipo, ou

integrar soluções em rotunda.

Artigo 45º

(Espaços canais)

1. A rede viária estruturante integra-

se em espaços canais os quais têm

por objectivo garantir as adequadas

condições de funcionamento ou de

execução desta rede. A dimensão dos

mesmos é estabelecida de acordo

com a função e hierarquia da rede

viária, sendo:

a) 70 metros para cada lado da

plataforma dos itinerários

complementares, bem como dos

respectivos ramos de acesso (IC-21

e IC-32);

b) 25 metros contados para cada lado

do eixo das vias estruturantes

primárias;

c) 20 metros para cada lado da

plataforma da linha de caminho de

ferro Barreiro – Praias do Sado, no

qual se inclui um corredor de reserva

para transportes públicos.

2. As larguras dos espaços canais

são inferiores às definidas no número

anterior quando a ocupação existente

o justifique, não podendo, nestes

casos, serem ultrapassados os

mínimos estabelecidos para as áreas

de servidão imposta pelas infra-

estruturas.

3. Dentro dos espaços canais

definidos são interditas novas

construções, com excepção de vias

de serviço local, estacionamento e

instalações do sistema de

transportes, bem como redes de

infra-estruturas compatíveis com as

funções da rede viária.

4. Para a rede rodoviária não

abrangida pelos espaços canais

definidos no n.º 1, são estabelecidos

os seguintes afastamentos das

edificações em relação à plataforma

das estradas:

a) estradas municipais   –  8 metros

para habitações 20 metros para

outros usos;

b) caminhos municipais – 6 metros

para habitações 20 metros para

outros usos;

c) caminhos públicos não

classificados – 8 metros para

qualquer uso, medidos, neste caso,

do eixo da via.

5. A Câmara Municipal poderá

estabelecer, para as vias a que se

refere o número anterior, outras

condições quando se torne

necessário:

a) salvaguardar edifícios existentes

a manter;

b) estabelecer alinhamentos

definidos pela Câmara Municipal

dentro dos perímetros urbanos;

c)  rectificar o traçado do arruamento,

instalar redes de infra-estruturas ou

criar acessos públicos.

Artigo 46º

(Rede ferroviária)

1. A rede ferroviária no Concelho da

Moita, é constituída pela linha

Barreiro-Praias do Sado e respectivas

estações e apeadeiros.

2. O espaço canal correspondente à

linha ferroviária é de 20 metros para

cada lado da plataforma.

3. Ao espaço canal da linha Barreiro-

Praias do Sado, aplica-se o

estabelecido nos números 1, 2 e 3 do

artigo 45º.

Artigo 47º

(Interfaces de transportes)

1. No Concelho da Moita os

interfaces de transportes

organizam-se com base nas

estações e apeadeiros da linha de

caminho de ferro.

2. Para as estações e apeadeiros da

linha de caminho de ferro Barreiro –

Praias do Sado deverão ser criadas

condições de acesso e

estacionamento rodoviário, com base

em estudos a promover no âmbito do

projecto da renovação da linha.

3. Para a estação de caminho de

ferro da Moita deverá ser

desenvolvido projecto com vista à

criação do interface rodo –

ferroviário.

4. Os interfaces de transportes

deverão integrar estacionamento para

transporte individual, dimensionado de

acordo com as áreas de influência

das estações ferroviárias com os

espaços disponíveis para o efeito.

Capítulo IV Solos que integram a

estrutura ecológica municipal

Artigo 48º

(Âmbito e objectivos)
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1. A estrutura ecológica municipal

definida na alínea c) do artigo 85º do

D.L. 380/99, de 22 de Setembro, é

constituída, no Concelho da Moita,

pelo solo rural definido e

regulamentado no Capitulo I do

presente Título, pelos espaços

naturais de protecção à rede hídrica,

pelos espaços canais da rede viária

estruturante e pelos espaços verdes

urbanos, tendo por fim garantir o

equilíbrio biofísico do estuário do Tejo,

do restante território concelhio e do

interior da península de Setúbal,

estabelecendo a articulação entre o

solo urbano, o solo rural e os

corredores verdes de ligação, em

conformidade com o Plano Regional

de Ordenamento do Território da Área

Metropolitana de Lisboa.

2. Os espaços naturais de protecção

à rede hídrica referidos nos artigos

12º e 22º  e os espaços verdes

urbanos referidos nos artigos 21º,  31º

e 39º, todos do presente regulamento,

organizam e configuram a estrutura

ecológica municipal, devendo ser

especialmente valorizados nas suas

vertentes ecológica e paisagística.

Artigo 49º

(Regime)

Aos solos integrados na estrutura

ecológica municipal aplicam-se as

regras estabelecidas neste

regulamento para as diversas

categorias de espaços.

Artigo 50º

(Áreas e pontos críticos)

1. Na planta de programação do solo

e das unidades operativas de

planeamento e gestão, que constitui o

Anexo 1 ao presente Regulamento,

identificam-se as áreas e pontos

críticos da estrutura ecológica

municipal, onde deverão ser

prioritariamente aplicadas medidas

com vista à correcção e à gestão das

situações gravosas sob os pontos de

vista ambiental e paisagístico.

2. Estabelecem-se como orientações

para intervenção nas áreas e pontos

críticos, referenciados na planta de

programação do solo e das unidades

operativas de planeamento e gestão:

AC-1 –  projecto de integração

paisagística do Depósito de Gesso na

Baixa da   Banheira com base em

estudo de incidência ambiental.

AC-2 – desobstrução e regularização

da Vala Real do Vale da Amoreira

integrando-o no espaço público

através de um adequado

enquadramento paisagístico.

AC-3 –  criação de uma bacia de

retenção na Vala Real do Vale Trabuco

para regularização de caudais.

AC-4 –  estudo para a desactivação

do desmantelamento de navios e do

parque de sucata em Alhos Vedros e

reordenamento e enquadramento

paisagístico da área portuária.

AC-5 –  desactivação de vacaria e

reconversão da área com a sua

integração no perímetro urbano.

AC-6 –  desobstrução, regularização e

protecção da Vala do Vale do Grou

com base em projecto específico.

AC-7 –  eliminação de construções

existentes na Quinta do Matão e

integração da área no espaço verde

urbano.

AC-8 –  criação de bacias de

retenção no rio da Moita a montante

da linha de caminho de ferro e

tratamento e enquadramento

paisagístico do troço entre o caminho

de ferro e a Caldeira da Moita.

3. Nas situações críticas

identificadas na planta de

programação do solo, das unidades

operativas de planeamento e gestão e

das AUGI, que constitui o anexo 1 ao

presente regulamento, deverão ser

tomadas medidas tendentes à

eliminação ou relocalização das

actividades incompatíveis, ou à

minimização dos seus impactes no

caso da sua manutenção.

Titulo IV Programação e execução

do PDM

Capítulo I Planeamento e gestão

Artigo 51º

(Áreas - Plano)

1. A execução do PDM deverá fazer-

se preferencialmente através da

elaboração de planos de urbanização

que o desenvolvam ao nível das

duas áreas plano delimitadas na

planta de programação do solo das

unidades operativas de planeamento

e gestão e das AUGI:

a) área - plano 1 – Baixa da Banheira,

Vale da Amoreira, Alhos Vedros;

b) área -  plano 2 – Moita, Fonte de

Prata, Arroteias

2. Os planos de urbanização a que se

refere o número anterior poderão

abranger a totalidade ou parte das

áreas-plano.

3. As áreas integradas em UOPG

poderão ser desenvolvidas

autonomamente de acordo com as

condições estabelecidas no Capítulo II

do presente Título – Unidades

Operativas de Planeamento e Gestão.

Artigo 52º

(Gestão dos solos de urbanização

programada)

1. A programação deverá fazer-se

nas seguintes áreas de intervenção,

identificadas na planta de

programação do solo e das unidades

operativas de planeamento e gestão:

a) áreas de programação P1 –

integram áreas de solo a urbanizar

com base em projectos de

loteamento.

Não são definidas prioridades de

execução, podendo a Câmara Municipal

impor a urbanização através dos

58



mecanismos previstos no Decreto-Lei

nº 380/99, de 22 de Setembro.

b) áreas de programação P2 –

integram áreas de expansão dos

pequenos aglomerados urbanos do

Gaio–Rosário, Sarilhos Pequenos e

áreas intersticiais com função de

estruturação dos espaços

urbanizados. A sua execução far-se-á

de uma forma integrada através da

coordenação, pela Câmara Municipal,

de projectos de loteamento ou da

realização de planos de pormenor nas

modalidades simplificadas definidas

no n.º 2 do art. 91º do D.L. n.º 380/99,

de 22 de Setembro.

As prioridades de execução serão

estabelecidas, pela Câmara Municipal,

em programas de gestão urbanística.

c) áreas de programação P3

integradas em UOPG – integram

áreas estruturantes do sistema

urbano, com usos diversificados, e

que abrangem, em geral, grandes

propriedades fundiárias, devendo a

sua execução ser feita com base no

estabelecido no Capitulo II do

presente Titulo, referente às unidades

operativas de planeamento e gestão.

A programação da execução será

feita, pela Câmara Municipal com

base no Programa a que se refere a

alínea d) do n.º 2 do art. 2º do

presente regulamento.

2. As áreas de programação acima

referidas poderão conter áreas

integradas em solos urbanizados.

3. Às áreas integradas em solos

urbanizados aplica-se o estabelecido

no Capítulo II, Secção I.

Artigo 53º

(Mecanismos de perequação

compensatória)

1. O princípio de perequação

compensatória deverá ser aplicado

nas operações urbanísticas previstas

para as UOPG nºs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,

9, 13 e 14.

2. Para aplicação dos mecanismos

de perequação a Câmara Municipal

deverá promover os planos de

pormenor das respectivas UOPG,

ou delimitar unidades de execução

nas unidades onde não sejam

realizados planos.

3. Às áreas das UOPG abrangidas

pelos mecanismos de perequação

será aplicado o IMU de 0,45 sobre a

totalidade dos solos,

independentemente das categorias de

espaços definidas na planta geral de

ordenamento.

4. Os planos de pormenor deverão

definir a solução urbanística e a

forma de ocupação e uso dos solos,

tendo como referência o zonamento

indicativo constante da planta geral

de ordenamento.

5. Nos planos de pormenor deverá ser

definida a área de cedência média a

que se refere a alínea b) do n.º 1 do

artigo 138º do DL 380/99, de 22 de

Setembro.

6. Quando a edificabilidade do

terreno, definida no plano de

pormenor for superior à média, o

proprietário deverá ceder para

integração no domínio privado do

Município a parcela ou parcelas de

terreno que comportem esse excesso

de capacidade construtiva.

7. Quando a edificabilidade for inferior

à média, o proprietário deverá ser

compensado nos termos do n.º 6 do

artigo 139º do DL 380/99, de 22 de

Setembro.

8. É admitida a compra e venda do

IMU nos termos do artigo 140º do DL

380/99, de 22 de Setembro.

9. A Câmara Municipal poderá decidir

a aplicação do sistema de perequação

compensatória para além das

situações definidas no nº1,

delimitando unidades de execução

nos termos do artigo 120º do DL 380/

99, de 22 de Setembro, para as quais

deverá definir o correspondente IMU.

10. Relativamente aos processos de

loteamento que disponham de alvará

ou de informação prévia em vigor à

data de publicação do PDM, o IMU só

será aplicado mediante acordo dos

titulares dos direitos.

Artigo 54º

(Regime de cedências e

compensações)

1. O regime de cedências aplicável às

operações de loteamento urbano e a

promoções consideradas de impacte

semelhante em regulamento municipal

deverá cumprir os valores mínimos

constantes da Portaria n.º 1136/2001,

de 25 de Setembro.

2. Se o prédio em causa já estiver

dotado de infra-estruturas

urbanísticas e ou não se justificar a

localização de qualquer equipamento

ou espaço verde público, não há lugar

a cedências para esse fim, ficando,

no entanto, os respectivos titulares

obrigados ao pagamento de uma

compensação ao Município, segundo

as regras estabelecidas em

regulamento municipal.

Artigo 55º

(Estacionamento)

1. Nas situações referidas no n.º 1 do

art. 54º, a Câmara Municipal poderá

aceitar que as áreas de

estacionamento no interior dos lotes

ou prédios sejam asseguradas nos
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termos do número seguinte, quando

se verifique que as circunstâncias

urbanísticas, geológicas ou

topográficas dos terrenos não o

permitem em condições financeiras,

de segurança ou económicas

aceitáveis.

2. Nos casos abrangidos pelo número

anterior, deverão ser criados os

lugares de estacionamento em falta

no espaço público envolvente ou em

áreas adjacentes ao prédio objecto da

operação urbanística, constituindo

encargo dos promotores a construção

das infra-estruturas e arranjos

exteriores adequados, e a aquisição

da parcela ou parcelas de terreno que

forem necessárias.

3. Na edificação não abrangida por

operação de loteamento ou promoção

equiparada por regulamento municipal,

as regras quanto à previsão de

estacionamento, sem que tal implique

cedência em favor do domínio

público, são as estabelecidas na

Portaria n.º 1136/2001, de 25 de

Setembro, com exclusão dos

acréscimos nela previstos para

estacionamento público, não se

aplicando o disposto nos números

anteriores.

Capítulo II Unidades operativas de

planeamento e gestão

Artigo 56º

(Delimitação e identificação)

As unidades operativas de

planeamento e gestão (UOPG)

encontram-se delimitadas e

identificadas na planta de

programação do solo e das unidades

operativas de planeamento e gestão

que constitui o anexo 1 ao

regulamento.

Artigo 57º

(Aplicação do índice médio)

1. O IMU é 0,45, aplicado à totalidade

dos solos integrados nas UOPG a que

se aplica o sistema de perequação

compensatória. Este índice poderá

ser acrescido de 10 %, para varandas

balançadas e alpendres.

2. Da aplicação do IMU deverá

resultar  a cedência ao Município dos

solos destinados às áreas verdes

urbanas, áreas de equipamentos e

vias estruturantes indicadas na planta

geral de ordenamento e delimitadas

através de plano de pormenor.

3. As áreas verdes e de

equipamentos resultantes da

aplicação do número anterior poderão

ser deduzidas das cedências

correspondentes à aplicação do

estabelecido no artigo 54º do

regulamento, caso assim seja

estabelecido em plano de urbanização

ou de pormenor.

4. Nos terrenos em que o PDM ou os

planos de urbanização ou de pormenor

estabeleçam IUB superiores ao IMU,

a diferença resultante deverá integrar

os fundos de compensação

municipal.

Artigo 58º

(Conteúdo programático das UOPG)

1. UOPG - 1

Norma recusada (não ratificada) pela

Resolução do Conselho de Ministros

nº 28/2010 (Diário da República, 1ª

série - Nº68 - 8 de Abril de 2010).

Ocupação a definir em plano

municipal de ordenamento do

território.

2. UOPG – 2

Norma recusada (não ratificada) pela

Resolução do Conselho de Ministros

nº 28/2010 (Diário da República, 1ª

série - Nº68 - 8 de Abril de 2010).

Ocupação a definir em plano

municipal de ordenamento do

território.

3. UOPG – 3

Norma recusada (não ratificada) pela

Resolução do Conselho de Ministros

nº 28/2010 (Diário da República, 1ª

série - Nº68 - 8 de Abril de 2010).

Ocupação a definir em plano

municipal de ordenamento do

território.

3.A

Norma recusada (não ratificada) pela

Resolução do Conselho de Ministros

nº 28/2010 (Diário da República, 1ª

série - Nº68 - 8 de Abril de 2010).

4. UOPG- 4

a) Objectivos programáticos

A UOPG 4 integra a área ocupada

com depósitos de gesso da zona

industrial do Barreiro (Quimiparque),

cuja reconversão ou recuperação

deverá ser realizada com base em

estudos específicos com vista à

constituição de um espaço verde

urbano.

b) Condições e parâmetros

urbanísticos

b1) a reconversão da área fica sujeita

a projecto a realizar em articulação

com a reconversão da zona industrial

do Barreiro.

b2) Todas as operações urbanísticas

estão sujeitas a parecer vinculativo

da APL, S.A.

c) Forma de execução

Programas de acção territorial e

planos de pormenor, que poderão

abranger a totalidade ou parte da

UOPG, procurando coordenar as

acções de reconversão da área com

a Câmara Municipal do Barreiro e

Administração do Porto de Lisboa,

recorrendo aos instrumentos de

perequação compensatória previstos

no DL n.º 380/99, de 22 de Setembro

e tendo em consideração que esta

UOPG abrange, parcialmente,

terrenos do domínio hídrico.
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5. UOPG - 5

a) Objectivos urbanísticos

A intervenção urbanística tem por

objectivos ordenar e qualificar a zona

norte da área urbana de Alhos Vedros,

estabelecendo a transição para a zona

ribeirinha, apoiar a alteração dos usos

industriais para usos

predominantemente habitacionais, e

melhorar os acessos ao espaço

urbano bem como o acesso à área

portuária sob jurisdição da APL S.A.;

b) Condições e parâmetros

urbanísticos

b1) a área deverá ter uso

predominante-mente habitacional

garantindo terrenos para expansão

das áreas de equipamentos

colectivos existentes e instalação de

novos equipamentos programados;

b2) a área urbana deverá ser

rematada por espaços verdes

públicos que estabeleçam a transição

com a zona ribeirinha;

b3) os parâmetros de edificabilidade

deverão ser estabelecidos em plano

de pormenor aplicando-se o IUB

máximo de 0,45 acrescido de 10%

para varandas balançadas e

alpendres;

c) Forma de execução

plano de pormenor.

6. UOPG – 6

a) Objectivos urbanísticos

A intervenção urbanística constitui

uma acção estratégica do PDM da

Moita e tem como objectivo criar o

parque urbano da Caldeira da Moita

que constitua uma área estruturante

do espaço urbano.

Este parque deverá estar associado

ao novo traçado da marginal da Moita

e a uma rede de circulação pedonal e

ciclável.

b) Condições e parâmetros

urbanísticos

b1) A área destina-se

predominantemente a espaços verdes

de utilização colectiva, integrando

equipamentos e infra-estruturas para

o recreio e lazer;

b2) O parque deverá integrar uma

componente cultural / pedagógica

ligada ao estuário através da

preservação e integração de

ecossistemas que permitem a

permanência da fauna e flora

estuarinas no parque;

b3) Junto à rotunda desnivelada da

Moita, permite-se construção com um

máximo de 7.000m2 de SBE e 3

pisos, para comércio e serviços;

b4) Todas as operações urbanísticas

estão sujeitas a parecer vinculativo

da APL, S.A.;

c) Condições de execução

c1) Projectos de execução do parque

a elaborar pela Câmara Municipal;

Estes projectos deverão ter em

consideração o projecto de

regularização do Rio da Moita e

apoiar-se em estudos sobre o

comportamento hidráulico da Caldeira;

c2) O traçado da via marginal da

Caldeira e da sua ligação à via

desnivelada deverá ser executada de

acordo com projecto especifico, o

qual poderá alterar o traçado

indicativo que consta da planta geral

de ordenamento;

c3) Na Caldeira da Moita poderão ser

instaladas infra-estruturas e

equipamentos para o recreio náutico e

para o lazer.

7. UOPG - 7

a) Objectivos urbanísticos

A área abrangida por esta unidade

operativa deverá constituir um

espaço de reserva para

implementação de acções de caracter

estratégico nomeadamente através

da construção de um “parque de

empresas”, a que se refere a carta

estratégica da Moita, no sentido de

valorizar a integração metropolitana e

revitalizar a estrutura económica e

social do Município. A execução desta

operação urbanística deverá estar

relacionada com a construção da

ligação desnivelada sobre o caminho

de ferro. Assim, quando tal se

justificar, a Câmara Municipal deverá

definir um programa de acção

territorial nos termos do artigo 121º do

D.L. n.º 380/99, de 22 de Setembro;

b) Condições e parâmetros

urbanísticos

b1) Esta área poderá ser ocupada

com actividades, equipamentos

colectivos, de nível municipal ou

supra-municipal, e habitação;

b2) As condições e parâmetros

urbanísticos serão definidos através

de plano de pormenor a promover

pela Câmara Municipal tendo como

referência a carta estratégica da

Moita, não podendo o IUB ultrapassar

0,55, acrescido de 10% para

varandas balançadas e alpendres;

b3) A área localizada entre a via de

ligação Moita - Alhos Vedros, antiga

EN-11, e a Caldeira da Moita deverá

ser destinada a espaço verde público

e respectivos equipamentos

colectivos;

c) Forma de execução

plano de pormenor ou projecto de

loteamento.

8. UOPG-8

a) Objectivos programáticos

A intervenção urbanística deverá ter

por objectivo preencher e estruturar o

espaço urbano, articulando as áreas

urbanizadas envolventes e integrando

o acesso do IC-32 ao centro da Vila

da Moita;

b) Condições e parâmetros

urbanísticos

b1) 50% da área da UOPG deverá ser

afecta a equipamentos colectivos,

serviços públicos e espaço verde;

b2) o IUB máximo é de 0,45, podendo

ser aumentado até 10 % para

varandas balançadas e alpendres;.

b3) o IUB não é aplicável sobre os
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terrenos já destinados a

equipamentos colectivos;

c) Forma de execução

plano de pormenor ou projecto de

loteamento que deverão definir a rede

viária  do conjunto, a distribuição dos

equipamentos colectivos e as áreas

destinadas a espaços verdes.

9. UOPG-9

a) Objectivos programáticos

A área corresponde à expansão

nascente da Vila da Moita a qual

deverá ter uma ocupação

predominantemente habitacional e

oferecer diversas tipologias de

habitação.

A intervenção deve ter em vista a

urbanização coerente e integrada da

área, garantir a continuidade do

Parque Urbano da Moita, e a

instalação de equipamentos

colectivos de apoio à população

residente. A estrutura urbana deverá

garantir as ligações aos Bairros do

Pinhal da Areia;

b) Condições e parâmetros

urbanísticos

b1) Ao conjunto da área da UOPG

será aplicado o IUB máximo de 0,5

que poderá ser aumentado até 10 %

para varandas balançadas e

alpendres;

b2) O prolongamento  do Parque

Urbano deverá ter uma largura média

de 100 metros;

c) Forma de execução

plano de pormenor.

10. UOPG-10

a) Objectivos programáticos

O nó do IC-32, na Moita, obriga ao

reordenamento da rede viária e à

redistribuição dos usos no espaço

urbano. É objectivo desta intervenção

construir o troço da Via Estruturante

Primária nascente entre o nó da Moita

e o nó dos Quatro Marcos. Esta nova

via deverá permitir criar uma área de

usos múltiplos na periferia da área

urbana, com boa acessibilidade ao IC-

32;

b) Condições e parâmetros

b1) Ao conjunto da UOPG será

aplicado o IUB máximo de 0,5;

b2) O traçado da Via Estruturante

Primária deverá ser compatibilizado

com o projecto de remodelação do nó

do IC-32;

c) Forma de execução

A urbanização da área terá por base

o projecto viário podendo,

posteriormente, serem realizados

projectos de loteamento coordenados

pela Câmara Municipal, de acordo

com o sistema de cooperação

previsto no art. 123 do D.L. 380/99,

de 22 de Setembro;

11. UOPG-11

a) Objectivos programáticos

A área encontra-se ocupada com um

cais de acostagem do Porto de

Lisboa e instalações de

desmantelamento de navios. O

objectivo é manter a função

portuária, reordenando e enquadrando

paisagisticamente a infra-estrutura

portuária e desactivar o parque de

desmantelamento e depósito de

sucata quando definida uma

localização alternativa.

A manutenção das funções portuárias

implicará a criação do novo acesso

rodoviário definido no PDM,

eliminando o atravessamento do

centro de Alhos Vedros;

b) Condições e parâmetros

urbanísticos

A definir no âmbito de projecto

especifico a realizar pela APL S.A.;

c) Forma de execução

Elaboração de projecto de

ordenamento e requalificação pela

Administração do Porto de Lisboa,

que estabeleça também o perímetro

da área portuária.

12. UOPG-12

a) Objectivos programáticos

Esta área abrange os terrenos

adjacentes ao núcleo urbano do Gaio–

Rosário incluindo antigas marinhas e

uma piscicultura em actividade,

destinados à criação de um espaço

verde urbano complementar da Praia

do Rosário e que reforce a

capacidade de utilização pública da

frente ribeirinha. Qualquer alteração a

realizar na área deverá ter em

consideração a piscicultura bem como

as antigas estruturas hidráulicas

ligadas à salinicultura;

b) Condições e parâmetros

urbanísticos

b1) Aplicam-se as regras

estabelecidas para os espaços

verdes urbanos;

b2) Todas as operações urbanísticas

estão sujeitas a parecer vinculativo

da APL, S.A.;

c) Forma de Execução

Projecto especifico pela Câmara

Municipal;

13. UOPG-13

a) Objectivos programáticos

A área actualmente ocupada com os

depósitos de gás da GALP e por uma

seca de bacalhau está condicionada

por estas instalações e pelo seu

funcionamento enquanto se

mantiverem em actividade.

A localização privilegiada junto ao

estuário implica que qualquer

mudança de uso, a verificar-se, se

faça no quadro da carta estratégica

da Moita e dos objectivos nela

definidos para o desenvolvimento do

recreio, do lazer e do turismo, e para

a valorização da frente ribeirinha do

Concelho ou para a instalação de

equipamentos ligados à investigação

e desenvolvimento de actividades

oceânicas. Assim, quando tal se

justificar, a Câmara Municipal deverá

definir um programa de acção

territorial nos termos do artigo 121º

do D.L. n.º 380/99, de 22 de

Setembro;
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b) Condições e parâmetros

urbanísticos

O IUB é de 0,45 podendo este índice

ser aumentado até 0,6, desde que

sustentado em plano de pormenor.

Deverá ser salvaguardada a mancha

de sobreiros existente através da

sua integração em espaço verde

urbano;

c) Forma de execução

plano de pormenor ou projecto de

loteamento.

14. UOPG – 14

a) Objectivos programáticos

A área destina-se

predominantemente a equipamentos

colectivos a programar pela Câmara

Municipal;

b) Condições e parâmetros

urbanísticos

O IUB é de 0,45 podendo este índice

ser aumentado de 10% para

varandas balançadas e alpendres;

c) Forma de Execução

Projecto de Loteamento.

Capítulo III Programação de

equipamentos colectivos

Artigo 59º

(Programação e localização)

1. A localização dos equipamentos

colectivos nos planos de urbanização

e de pormenor deverá ser feita com

base na carta educativa do concelho

para o equipamento escolar, nos

programas sectoriais dos

equipamentos de saúde e assistência

social, e nas necessidades calculadas

para os equipamentos desportivos e

culturais, e tendo como referência o

programa de equipamentos colectivos

constante do Anexo 2 ao presente

Regulamento, estabelecido para

diversos limiares de crescimento.

2. Os planos de urbanização e de

pormenor que venham a ser

elaborados deverão definir, na

respectiva escala, as áreas a afectar

a equipamentos colectivos de acordo

com os critérios e normas em vigor

para cada tipo de equipamento.

3. A Câmara Municipal deverá

elaborar, em complemento ao PDM, a

carta educativa, e programas de

equipamentos desportivos, culturais e

sociais, procedendo à sua avaliação e

ajustamento de 2 em 2 anos.

4. A Câmara Municipal deverá

constituir uma reserva de terrenos

para equipamentos colectivos,

através da aplicação dos

mecanismos previstos nos artigos 53º

e 54º do regulamento, bem como pela

aquisição ou permuta de terrenos.

Título V Disposições finais e

transitórias

Artigo 60º

(Afastamentos às instalações

pecuárias existentes)

No Solo Rural, os afastamentos às

instalações pecuárias existentes de

edificações para turismo de habitação

e equipamentos de ensino, saúde e

assistência social, não pode ser

inferior a 300 m.

Artigo 61º

(Ajustamentos aos limites do PDM)

1. Os limites das categorias de

espaços definidos na planta geral de

ordenamento poderão ser ajustados

por plano de urbanização ou de

pormenor desde que:

a) Não alterem ou ponham em causa

os espaços naturais;

b) Não contrariem as disposições da

planta de condicionantes.

2. Em qualquer caso tal ajustamento

aos limites do PDM deverá ser

justificado:

a) pela mudança de escala

cartográfica;

b) por limites cadastrais;

c) por limites físicos identificáveis.

3. Os limites definidos para as UOPG

na planta geral de ordenamento

poderão ser ajustados em plano de

urbanização, em planos de pormenor

ou através da definição de unidades

de execução, desde que tal se

justifique por razões da sua

operacionalização face à aplicação de

critérios de equidade entre

proprietários, a limites cadastrais, ou

à adequação aos objectivos

programáticos definidos no art. 58º

referente às UOPG, e desde que

esses ajustamentos não alterem a

superfície da unidade em + 10 %.

Artigo 62º

(Normas supletivas)

Nos solos de urbanização

programada, na ausência dos

instrumentos de gestão e de

execução das operações urbanísticas

previstos no regulamento, só são

permitidas obras de conservação e

beneficiação de infra-estruturas e de

equipamentos colectivos de iniciativa

municipal, nomeadamente da rede

viária prevista no Plano, e de

conservação e beneficiação de

edifícios existentes.

Artigo 63º

(Vedações no solo rural)

1. Na ausência de normas

estabelecidas em regulamento

municipal, as vedações de terrenos

no solo rural só poderão ser

constituídas por sebes arbustivas,

redes com suporte metálicos, de

madeira ou betão, ou grades

metálicas.

2. As vedações confinantes com as

vias públicas, podem ser constituídas

por muro de alvenaria com o máximo

de 0,50m de altura, não podendo a

vedação ultrapassar 2,00m.
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Artigo 64º

(Áreas urbanas de génese ilegal -

AUGI)

As AUGI ficam sujeitas ao processo

de reabilitação e legalização definidos

na legislação aplicável, e de acordo

com as modalidades de reconversão

definidas pela Câmara Municipal na

deliberação de 24 de Julho de 1996.

Artigo 65º

(Legalização de estabelecimentos

industriais existentes)

1. A legalização de estabelecimentos

industriais já existentes à data da

entrada em vigor do Plano e

integrados ou não em perímetros

urbanos será objecto de análise e

parecer por um grupo de trabalho

composto por representantes a

entidade coordenadora do

licenciamento, das entidades que

tutelam o Ambiente, As Cidades e o

ordenamento do Território na Região

de Lisboa e Vale do Tejo e por um

representante da Câmara Municipal.

2. O grupo de trabalho referido no

número anterior emite parecer sobre a

legalização requerida no prazo de 90

(noventa) dias.

3. O parecer referido no número

anterior e a respectiva sequência a

dar pela entidade coordenadora do

licenciamento podem assumir as

seguintes formas:

a) Parecer favorável, caso em que a

entidade coordenadora do

licenciamento pode proceder à

emissão da respectiva licença nos

termos da lei;

b) Parecer favorável condicionado

ao cumprimento de eventuais

restrições ou condições específicas,

caso em que a entidade

coordenadora do licenciamento pode

proceder à emissão da respectiva

licença nos termos da lei, após a

verificação do cumprimento das

condições e restrições impostas;

c) Parecer desfavorável, caso em

que a entidade coordenadora do

licenciamento indeferirá o pedido de

legalização.

4. A autorização da localização dos

estabelecimentos industriais que se

encontrem devidamente autorizados à

data da entrada em vigor do Plano,

mantém-se válida, mesmo que haja

divergências quanto ao tipo de

espaço onde aqueles

estabelecimentos se insiram.

5. Para os estabelecimentos

industriais do tipo 3 devidamente

autorizados antes da entrada em vigor

do Plano e integrados ou não em

perímetros urbanos, a alteração que

implique mudança para o tipo 2

poderá ser autorizada de acordo com

o procedimento constante no n.º 1

deste artigo.

Artigo 66º

(Legalização de construções não

licenciadas)

A Câmara Municipal, mediante

vistoria requerida pelos interessados,

poderá licenciar as edificações com

uso habitacional, localizadas em solo

rural, não integradas em AUGI, em

operação de loteamento ou em usos

múltiplos, delimitados na planta geral

de ordenamento, desde que:

a) seja verificada a sua existência

através da cartografia que serve de

base ao PDM;

b) seja comprovada a

correspondência entre os documentos

que instruem o processo de

licenciamento e as construções

existentes;

c) Seja garantida por técnico

responsável a estabilidade e

segurança das construções;

d) sejam cumpridos os requisitos

mínimos estabelecidos na legislação

aplicável à respectiva construção,

tendo nomeadamente em conta a

Portaria n.º 243/84, de 17 de Abril.

Artigo 67º

(Captações de águas subterrâneas

para abastecimento público)

1. As áreas onde se efectuam

captações de água subterrâneas para

abastecimento público condicionam os

usos e ocupações na área envolvente

de acordo com o estabelecido no DL

382/99, de 22 de Setembro.

2. Com base no método do raio fixo a

que se refere o artigo 3º do DL 382/

99, de 22 de Setembro, a Câmara

Municipal proporá perímetros de

protecção para as captações

assinaladas na planta de

condicionantes do PDM.

3. Enquanto não estiverem definidos

os perímetros de captação referidos

no número anterior são

provisoriamente estabelecidos os

seguintes condicionamentos:

a) áreas “non edificandi”, salvo no

que respeita às construções

relacionadas com as captações,

tratamento, e reserva de água para

abastecimento público, dentro de um

circulo de 50 metros de raio com

centro nos pontos de captação;

b) são interditas, dentro de um circulo

de 100 metros de raio, instalações

permanentes ou temporárias para

usos que, de qualquer forma, possam

afectar a qualidade da água, o

funcionamento dos sistemas de

captação, tratamento e reserva de

água, nomeadamente as actividades

e instalações a que se refere o n.º 2

do artigo 6º do D.L. n.º 382/99, de 22

de Setembro.

Artigo 68º

(Planos em vigor)

Encontram-se em vigor os seguintes

planos para cujas áreas se mantém os

condicionamentos neles estabelecidos:

- Plano de Pormenor da Marginal da
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Moita, publicado no Diário da

República, II Série, nº158 de 11/07/95;

- Plano de Pormenor da Frente

Nascente do Largo Conde Ferreira –

Moita, publicado no Diário da

República, II Série, nº185 de 11/08/95;

- Plano de Pormenor da Quinta da

Fonte da Prata Sul, Alhos Vedros,

publicado no Diário da República, II

Série, nº76 de 01/04/97.

Artigo 69º

(Património edificado)

1. O património histórico e cultural,

protegido nos termos da legislação

aplicável, encontra-se classificado do

seguinte modo:

a) Imóveis classificados

a1) Imóveis de interesse público:

- Pelourinho de Alhos Vedros –

Decreto-Lei n.º 23122, de 11 de

Outubro de 1933;

- Capela da Igreja Matriz de Alhos

Vedros (São Sebastião) – Decreto n.º

38147, de 05 de Janeiro de 1951;

a2) Imóveis de interesse municipal:

- Capela de Santa Casa da

Misericórdia de Alhos Vedros –

Decreto n.º 2/96, de 6 de Março;

b) Imóveis em vias de classificação

- Ermida da Nossa Senhora do

Rosário – Despacho de homologação

de 15 de Maio de 2001;

- Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem

– Despacho de 18 de Abril de 2002;

2. Não poderá realizar-se qualquer

intervenção ou obra, no interior ou

exterior de monumentos, conjuntos

ou sítios classificados, nem

mudança de uso susceptível de o

afectar, no todo ou em parte, sem

autorização expressa e o

acompanhamento do órgão

competente da administração central,

regional autónoma ou municipal,

conforme os casos, de acordo com o

disposto no artigo 51º da Lei nº 107/

2001, de 8 de Setembro.

3. Os estudos e projectos para os

trabalhos de conservação,

consolidação, modificação,

reintegração e restauro em bens

classificados ou em vias de

classificação devem ser elaborados e

subscritos por técnico de qualificação

legal reconhecida, nomeadamente

arquitecto, conforme o disposto no nº

1 do artigo 45º da Lei nº 107/2001, de

8 de Setembro e Decreto-Lei nº 205/

88, de 16 de Junho.

Artigo 70º

(Protecção de valores inventariados)

1. Os valores inventariados referem-

se a todos os imóveis, conjuntos

edificados e sítios considerados de

interesse para o município.

2. O Inventário Municipal do

Património, constituído pela Carta do

Património em anexo 4 ao presente

regulamento do qual é parte

integrante, assinala os imóveis,

conjuntos edificados e sítios com

interesse histórico, arquitectónico e

ambiental.

3. Os imóveis do Inventário Municipal

do Património dispõem de uma zona

de protecção de 50 metros cotados a

partir dos seus limites externos.

4. A alienação dos bens pertencentes

ao Inventário Municipal do Património

deverá ser comunicada previamente

à autarquia, considerando-se tal

notificação como requisito essencial

para a inscrição de transmissão no

registo predial.

5. A autarquia e os proprietários de

parte de bens classificados gozam,

pela ordem indicada, do direito de

preferência em caso de venda dos

bens do Inventário Municipal do

Património.

6. Os imóveis que constam do

Inventário Municipal do Património,

bem como os situados nas

respectivas zonas de protecção, não

poderão ser demolidos, no todo ou em

parte, nem ser objecto de quaisquer

obras, sem prévio parecer favorável

dos órgãos municipais competentes.

7. Nas zonas de protecção não é

permitida a execução de quaisquer

obras, criação ou transformação de

zonas verdes, movimentos de terra,

sem prévio parecer favorável dos

órgãos municipais competentes.

8. Os estudos e projectos para os

trabalhos de conservação,

consolidação, modificação,

reintegração e restauro em bens

inventariados, devem ser subscritos

por um técnico de qualificação

legalmente reconhecida ou sob a sua

responsabilidade directa.

9. Na impossibilidade de cumprimento

do número anterior, e no sentido da

preservação do património, será da

responsabilidade da Câmara Municipal

da Moita, através dos seus serviços

competentes, a elaboração de normas

e/ou projectos que informarão o

processo.

10. Os imóveis, conjuntos edificados

e sítios integrados no Inventário

Municipal do Património serão objecto

de normas de intervenção nos planos

de urbanização e de pormenor, nos

actos de gestão urbanística municipal

e nas Unidades Operativas de

Planeamento e Gestão constantes do

PDM.

11. Na ausência daqueles

instrumentos, as intervenções sobre

os imóveis constantes no Inventário

Municipal do Património e respectiva

área de servidão, devem garantir a

homogeneidade e identidade

arquitectónica e urbanística desses

conjuntos, bem como a coerência

paisagística dos sítios.
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