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1. ENQUADRAMENTO 

O presente documento constitui o Relatório de Ponderação da Consulta Pública no âmbito da 

proposta de alteração à licença de operação de loteamento titulado pelo alvará n.º 1/99  

Processo de obras particulares n.º 147/2019. 

De acordo com este Artigo 27.º do RJUE, a alteração da licença de operação de loteamento é 

precedida de consulta pública quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou 

quando sejam ultrapassados alguns dos limites previstos no n.º 2 do Artigo 22.º do RJUE, 

designadamente 4 ha, 100 fogos ou 10 % da população do aglomerado urbano em que se 

insere a pretensão. 

O Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas (publicado através do Aviso n.º 

9782/2002, em Diário da República n.º 272, Apêndice n.º 149, II Série, de 25 de novembro 

de 2002), por sua vez, prevê no seu Artigo 7.º que sejam dispensadas de consulta pública as 

operações de loteamento que não excedam nenhum dos seguintes parâmetros: 4 ha, 100 

fogos e 10% da população do lugar onde se insere a pretensão. 

Tendo em conta os elementos entregues, e atendendo ao referido nos parágrafos anteriores 

considera-se que a presente alteração, referente a um loteamento com uma área total de 

36.878,00m2, 23 lotes e 337 fogos, excedendo os parâmetros referidos anteriormente, será 

precedida de consulta pública. 

A consulta pública será realizada nos termos do previsto no regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT), na sua atual redação, tendo esta sido deliberada, por 

unanimidade, na reunião de Câmara Municipal, datada de 04/10/2019. 

A elaboração do presente relatório vem dar cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 89.º 

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

Lei n.º 80/2015, de 14 consulta 

pública, a câmara municipal pondera e divulga os resultados, designadamente através da 

comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e dos respetivo sítio da 

Internet e elabora a versão final da proposta do plano para 

e) do n.º 3 do artigo 97.º do mesmo diploma legal, que institui a obrigatoriedade de 
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elaboração de um relatório de ponderação das participações recebidas em sede de consulta 

pública. 

Neste sentido, o presente documento apresenta, as reclamações, sugestões ou observações 

efetuadas durante o período de Consulta Pública, bem como os critérios de análise e 

ponderação das participações recolhidas e a compilação das consequentes alterações a 

introduzir na proposta de alteração à licença de operação de loteamento titulado pelo alvará n.º 

1/99. 

2. ABERTURA DO PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

A Câmara Municipal de Miranda do Corvo tornou público, através do Aviso n.º 20499/2019, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 244 de 19 de dezembro de 2019, que foi 

deliberado, por unanimidade, em reunião pública realizada a 04/10/2019, submeter à consulta 

pública a proposta Alteração à licença de operação de loteamento titulado pelo alvará n.º 1/99, 

fixando o período de 15 dias úteis, com início a partir do 5.º dia útil após a publicação deste 

aviso no Diário da República, o qual decorreu entre o dia 26 de setembro de 2019 e o dia 16 

de janeiro de 2020. 
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FIGURA 1: Extrato do Deliberação de abertura da Consulta Pública da alteração à licença de operação de loteamento titulado pelo 

alvará n.º 1/99 
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3. PUBLICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

e, quando for o caso, decorrido o período adicional de concertação, a câmara municipal, 

procede à abertura de um período de consulta pública, através de aviso a publicar no Diário da 

República e a divulgar através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão 

territorial e do respetivo sítio na Internet, do qual consta o período de consulta pública e a 

forma como os interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou 

 

Neste contexto, e forma a dar cumprimento ao disposto no diploma legal supramencionado, a 

abertura do período de Consulta Pública da alteração à licença de operação de loteamento 

titulado pelo alvará n.º 1/99 e a respetiva forma de participação foram divulgados pelos 

seguintes modos: 

• Publicação em Diário da República; 

• Publicação na comunicação social; 

• Divulgação na página de internet da Câmara Municipal de Miranda do Corvo; 

 

 

FIGURA 2: Publicitação do período de Consulta Pública do Diário da República 
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FIGURA 3: Publicitação do período de Consulta Pública nos meios de comunicação social  As Beiras 
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FIGURA 4: Publicitação do período de Consulta Pública na página da internet da Câmara Municipal 

 

Importa ainda fazer menção que no decurso do período de Consulta Pública, os documentos 

que integram a proposta de alteração à licença de operação de loteamento titulado pelo alvará 

n.º 1/99, estiveram disponíveis para consulta nas instalações da Câmara Municipal de Miranda 

do Corvo, na Divisão de Urbanismo e Projetos, de segunda a sexta-feira, durante o horário de 

funcionamento. 

4. MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

No decurso do período de Consulta Pública, os interessados puderam apresentar, por escrito, 

as sugestões, informações ou reclamações sobre a proposta de alteração à licença de 

operação de loteamento titulado pelo alvará n.º 1/99, através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, identificando devidamente o seu subscritor e remetido para o 

endereço de correio eletrónico da Câmara Municipal de Miranda do Corvo (camara@cm-

mirandadocorvo.pt). 

mailto:camara@cm-mirandadocorvo.pt
mailto:camara@cm-mirandadocorvo.pt
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5. PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

5.1. METODOLOGIA ADOTADA NA ANÁLISE E PONDERAÇÃO 

Segundo o disposto no n.º 3, 4 e 5 do artigo 89.º do RJIGT, a câmara municipal pondera as 

reclamações, as observações, as sugestões e os pedidos de esclarecimento, apresentados 

pelos particulares, ficando obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, 

designadamente: 

a) A desconformidade ou incompatibilidade com programas e planos territoriais e com 

projetos que devem ser ponderados em fase de elaboração; 

b) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

c) A lesão de direitos subjetivos. 

4  A resposta referida no número anterior é comunicada por escrito aos interessados, sem 

prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 83/95, de 31 de agosto. 

5  Sempre que necessário ou conveniente, a câmara municipal promove o esclarecimento 

direto aos interessados, quer através dos próprios técnicos, quer através do recurso a técnicos 

da administração direta ou indireta do Estado e das regiões autónomas  

Durante o período de consulta pública não foi apresentada nenhuma reclamação, observação, 

sugestão ou pedido de esclarecimento. 

6 ALTERAÇÕES DECORRENTES DA CONSULTA PÚBLICA 

Não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, observações, sugestões ou pedidos de 

esclarecimento não haverá alterações a introduzir na proposta de alteração à licença de 

operação de loteamento titulado pelo alvará n.º 1/99 apresentada. 


