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Relatório de Ponderação do resultado da Conferência Procedimental sobre a 2ª 
Alteração ao Plano de Pormenor de Santo Agostinho. 

 

O presente Relatório de Ponderação pretende analisar todas as observações e recomendações 
apresentadas em sede da Conferência Procedimental realizada no dia 6 de junho de 2018, na 
qual se pronunciaram e emitiram o seu parecer a CCDRC - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, a APA/ARH Centro - Agência Portuguesa do Ambiente, 
e a DGT – Direção Geral do Território. 

Foram deste modo elencadas todas as observações e recomendações, ordenadas de acordo a 
ata da Conferência Procedimental, constando nos quadros seguintes a ponderação e a 
resposta com a forma de proceder. 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

CCRDC 1. 
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CCDRC 1.1. 

 
Ponderação: 
A proposta de aprovação da 2ª Alterações do PPSA a remeter à Assembleia Municipal, será 
acompanhada, conforme é indicado pela CCDRC de uma proposta de deliberação de revogação 
do PP nas áreas antes abrangidas pelo plano, procedendo-se posteriormente à aprovação das 
alterações e à alteração por adaptação do PDM. 
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CCDRC 1.2. 

 
Ponderação: 
Na realidade na versão do regulamento enviada não existe nenhuma alteração no conteúdo do 
texto anterior, pelo que conforme indicado, se retira do texto da alteração esta alínea, 
mantendo-se assim a definição existente. De referir que as definições indicadas neste artigo 
correspondem apenas aquelas que se entendem não existirem da Portaria indicada. 
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CCDRC 1.3. 

 
Ponderação: 
O Regulamento e a planta de condicionantes referem a zona de protecção ao Mercado de 
Santana, estando portanto articulados o conteúdo da planta e do texto. Foi retirado apenas a 
zona de protecção aos CTTs e caixa Geral de Depósitos, por ter deixado de afetar a área do PP. 
 

CCDRC 1.4. 

 
Ponderação: 
Foi substituída no quadro de Modos de Intervenção no Edificado Existente a palavra “Cércea” 
por “Altura da Fachada”. Esta alteração incidiu para além do Regulamento sobre as peças 
desenhadas Planta de Implantação - Desenho 25 e Planta de Modos de Intervenção no 
Edificado – Desenho 27 
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CCDRC 1.5. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se à renumeração dos artigos de acordo com a indicação dada. 
 

CCDRC 1.6. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se à renumeração dos artigos de acordo com a indicação dada. 
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CCDRC 1.7. 

 
Ponderação: 
Foi alterada a redação do Artigo 1º, e criado o Artigo 1.º - A que procede á descrição da nova 
do novo limite do plano. 
 

CCDRC 1.8. 

 
Ponderação: 
Foi criado o Artigo 10.º - A cuja redacção contempla as regras do Artigo 17º do Regulamento 
do PDM em vigor, bem como as indicações do parecer da APA. 
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CCDRC 1.9. 

 
Ponderação: 
Foi criado o Artigo 10.º - A cuja redacção contempla as regras do Artigo 17º do Regulamento 
do PDM em vigor, bem como as indicações do parecer da APA. 
 

CCDRC 1.10. 

 
Ponderação: 
Considerando que as mesmas se encontram referidas no Regulamento, e que a planta de 
Cadastro – Desenho 39, não irá ser publicada, mas apenas remetida para depósito como peça 
complementar, entende-se ser de manter essa indicação. 
 

CCDRC 1.11. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se conforme indicado.  
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CCDRC 1.12. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se conforme indicado, inserindo as indicações definidas na a) do n.º 4 do Artº 107º 
do RJIGT: Vias de comunicação; Infra-estruturas relevantes; Estrutura ecológica municipal; 
Grandes equipamentos. Foi igualmente ajustada a cartografia. 
 

 

CCDRC 1.13. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se conforme indicado. 
 

 

CCDRC 1.14. 

 
Ponderação: 
A Planta da Situação Existente – desenho 03, reflecte a situação à data indicada, e foi colocada 
dadas as alterações que ocorreram desde a entrada em vigor do PP, reflectindo a situação 
actual de acordo com a cartografia agora utilizada, pelo que se manteve esta peça 
considerando um tratamento gráfico adequado seguindo as indicações dadas para a Planta de 
Condicionantes – Desenho 4 
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CCDRC 1.15. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se conforme indicado. 
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CCDRC 1.16. 

 
Ponderação: 
O Relatório do Ruido apresentado foi corrigido, procurando expressar a situação existente 
decorrendo das propostas de alteração do Plano. Aliás as alterações apresentadas virão a 
reduzir o tráfego previsto na proposta anterior dado que deixa de estar previsto um 
estacionamento para pesados na área do plano. 
 

CCRDC 1.17. 

 
 
Ponderação: 
O Relatório do Ruido apresentado procedeu à revisão deste aspecto remetendo para o 
edificado as medidas de protecção de ruído, apresentando outras medidas efectivamente mais 
adequadas à situação em causa. As alíneas b)1 e 2 foram retiradas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPOET_AF_vf_06/07/2018 

CCDRC 1.18. 
 

 
Ponderação: 
O artigo 20º do Regulamento Geral do Ruído, refere no nº 3 que em caso de ausência de um 
Plano Municipal de Redução de Ruído, o licenciamento apenas é permitido apos 
demonstração técnica da compatibilidade. Afigura-se adequado referir, desde já, como 
possível medida a obrigação da circulação dos veículos rodoviários a velocidades reduzidas 
(de acordo com os modelos mais recentes, a redução da velocidade média de circulação de 50 
km/hora para 30 km/hora, representa uma redução de 4.5 dB nos níveis sonoros). 
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CCDRC 1.19. 

 
Ponderação: 
O Relatório do Ruido foi corrigido no sentido de dar resposta a todas as questões levantadas 
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Agência Portuguesa do Ambiente 

APA/ARH Centro 

APA 1.1. 

 
 
Ponderação: 
Procedeu-se conforme indicado, corrigindo-se o limite a área inundável, transposta da 
cartografia anterior, usando como critério a adaptação à cartografia actual, rectificando 
aquele limite para a margem conforme deixando de haver as intersecções indicadas que 
resultavam apenas da mudança cartográfica. 
 

 

APA 1.2. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se conforme indicado anexando-se ao plano a grelha de cotas indicada no Estudo 
Hidrológico/ Hidráulico do Rio Lis, na Zona de Intervenção do Programa Polis na Cidade de 
Leiria, bem como a planta daquele estudo com a indicação dos perfis a que se referem as cotas 
indicadas no plano. 
 

 

APA 1.3. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se conforme indicado acrescentando no articulado do Regulamento, no novo artigo 
10º-A esta indicação (Ver CCDRC 9.) 
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APA 1.4. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se conforme indicado acrescentando no articulado do Regulamento, no novo artigo 
10º-A esta indicação (Ver CCDRC 9.) 
 

APA 1.5. 

 
Ponderação: 
Procedeu-se conforme indicado acrescentando no articulado do Regulamento, no novo artigo 
10º-A esta indicação (Ver CCDRC 9.) 
 

Para além dos pontos indicados cujos ajustamentos decorreram nas peças escritas e 
desenhadas , existem outros pontos a ter em conta resultantes da Reunião com a CCDRC: 

1. Na proposta de deliberação e remeter à AM para aprovação da 2ª Alteração, deverá 
constar a revogação das áreas excluídas do actual limite do PP, aplicando-se nestas a 
regras previstas no PDM para as diferentes categorias de espaços. 
 

2. Para publicação da 2ª Alteração do PPSA, seguirão: 
 Regulamento 
 Planta de Implantação 
 Planta de Condicionantes 

As restantes peças seguirão para depósito 

3. Após a aprovação e publicação do PP, deverá ser efectuada uma alteração por 
adaptação ao PDM face aos novos limites em vigor do Plano de Pormenor de Santo 
Agostinho.  

 


