Alteração ao Plano de Pormenor do Parque da Cidade – Relatório de Participação Publica

1. A Câmara Municipal de Viana do Castelo deliberou no dia 14 de janeiro de 2020 iniciar
o procedimento de alteração ao Plano de Pormenor do Parque da Cidade, tendo
estabelecido um prazo de 15 dias uteis para formulação de sugestões e apresentação
de informações que possam ser consideradas no âmbito do procedimento.
Este período decorreu entre 31 de março a 23 de abril.
Foi publicitado em Diário da Republica, através do aviso 4888/2020, na página eletrónica
do município em 27-03-2020 e Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial em 24-032020. Tendo em atenção a suspensão de atendimento presencial decorrente do estado
de emergência que vigorou durante o período, a submissão das participações fez-se
exclusivamente por via eletrónica, através de endereço eletrónico criado para este fim.
2. Durante este período foram recebidas 5 participações, sendo 4 delas subscritas pelo
mesmo autor.
3. Estas participações versam sobre:
3.1 Alteração de Usos:
Abertura dos usos previstos para o lote O a equipamentos de saúde, desporto e
atividades de tempos livres, espaços de restauração/bebidas e pequenos
comércio/serviços de apoio ao equipamento de saúde, prestação de serviços aos
condóminos dos lotes restantes da área de intervenção do plano;
Possibilidade de construção de “posto de abastecimento elétrico” no lote O (a norte);
Alteração de usos, com possibilidade de existência de lotes exclusivamente dedicados a
comércio e serviços;
Admissibilidade de utilização para serviços nos R/C onde atualmente está previsto a
utilização para comércio; alteração de localização de rampa de acesso a estacionamento
para o exterior do lote.
Alteração de usos permitidos na cobertura, admissibilidade de utilização que não
exclusivamente técnicas, designadamente piscinas.

3.2 Áreas comuns:
Possibilidade de construção de áreas de apoio em cave (zonas técnicas e/ou arrumos de
apoio a comércio);
Possibilidade de acessos diretos dos apartamentos às coberturas;

3.3 Altimetria:
Alteração de altura dos edifícios derivada da alteração de usos;
Alteração de cota de cobertura para acomodar elevadores de tecnologia corrente;
Alteração de cotas de soleira para adaptação às cotas resultantes de execução dos
arruamentos e adaptação às pendentes destes;
Alteração dos pés direitos para acomodação de exigências técnicas designadamente
regulamentação térmica e acústica relativa aos edifícios nomeadamente:
Aumento espessura de pavimentos;
Necessidade de condutas de ventilação;
Mudança de localização das infraestruturas elétricas e de saneamento para
tetos de garagens.
Aumento de pés direitos em edifícios de habitação confrontantes com edifícios com
comércio para melhoria de articulação formal entre edifícios confrontantes
“Contradição” entre altura dos r/C destinados a garagem e altura mínima de corpos
balançados sobre a via pública.
Admissibilidade de balanços com alturas inferiores a 3m face às pendentes dos
arruamentos.

3.4 Outros:
Clarificação da ficha do lote 8 com discrepâncias relativas a usos e valores da área bruta
de construção entre quadro de usos e observações.

Anexos:
Anexo I: Deliberação da Câmara Municipal contemplando decisão de inicio e fixando a duração
do período de participação pública.
Anexo II: Aviso em Diário da Republica, publicitando a decisão de inicio e prazo de participação
pública.
Anexo III publicitação na Pagina eletrónica do Município da decisão de elaboração e prazo de
participação publica.
Anexo IV Publicitação na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial.
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MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 4888/2020
Sumário: Alteração de âmbito regulamentar do Plano de Pormenor do Parque da Cidade.

Alteração de âmbito regulamentar do Plano de Pormenor do Parque da Cidade

José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, torna público que a Câmara Municipal de Viana do Castelo deliberou, na reunião realizada no dia catorze
de janeiro de 2020, iniciar o processo de alteração de âmbito regulamentar do Plano de Pormenor
do Parque da Cidade.
Assim, para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, torna público que, de acordo com a referida deliberação, foi estabelecido
que o processo de alteração deverá ocorrer num período máximo de dezoito meses, renovável
por igual período.
Foi ainda estabelecido, para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial, um prazo de participação pública, que terá início após o 5.º dia
útil a seguir à publicação do presente aviso, com a duração de 15 dias úteis, durante o qual os interessados, através de formulário existente no Serviço de Atendimento ao Munícipe desta Câmara
Municipal ou através da página eletrónica do Município, poderão formular as sugestões e apresentar
as informações que possam ser consideradas no âmbito do procedimento aprovado.
Mais se informa que a justificação, o enquadramento e os termos da deliberação referida podem
ser consultados na página eletrónica do Município: http://www.cm-viana-castelo.pt.
2 de março de 2020. — O Presidente da Câmara, José Maria da Cunha Costa.
Deliberação

António Alberto Moreira Rego, chefe da Divisão Financeira e de Desenvolvimento Económico,
do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para uso
exclusivo da mesma, que da ata da reunião ordinária desta mesma Câmara realizada no dia catorze
de janeiro de 2020, consta a seguinte deliberação:
(07) Plano de Pormenor do Parque da Cidade: Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve: “Proposta — Deliberação e justificação de início de procedimento de Alteração do Plano de Pormenor do Parque da Cidade — O Plano de Pormenor do
Parque da Cidade de Viana do Castelo foi aprovado por deliberação da Assembleia Municipal em
18 de fevereiro de 2002, tendo sido publicado através da declaração n.º 246/2002 na 2.ª série do
Diário da República, n.º 182 de 8 de agosto. Fundamentação e Sentido da Alteração — Considerando
o longo período de vigência do plano (18 anos), os documentos legais entretanto publicados, e
tendo em vista o cumprimento dos objetivos de requalificação urbanística e ambiental da área de
intervenção, o incremento das condições de atração de investimento necessário à execução do
plano, torna-se necessário introduzir alterações de âmbito regulamentar. Procedimento — Dado
não ter consequências significativas para o ambiente nem constituir enquadramento para aprovação de projetos sujeitos a avaliação de impacto ambiental ou avaliação de incidências ambientais,
não está o procedimento que agora se pretende iniciar, ao abrigo do artigo 120.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), sujeito a avaliação ambiental estratégica.
Prazo — Estabelecidos os passos necessários ao procedimento de alteração, nomeadamente publicitação, participação, parecer e concertação propõe-se para o procedimento que agora se pretende
iniciar o prazo de 18 meses, renovável por igual período. Participação Prévia — De acordo com o
artigo 88.º daquele regime, o procedimento de alteração será precedido de um período de participação pública, o qual deverá ter, ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo, a duração mínima de 15 dias,
a ter início após o 5.º dia útil a seguir à publicação da deliberação de abertura de procedimento de
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alteração ao Plano de Pormenor do Parque da Cidade em Diário da República. Propõe-se que o
período de participação pública para além da publicação acima referida, seja alvo de divulgação
na comunicação social, na pagina eletrónica do município e na plataforma colaborativa de gestão
territorial. Assim, proponho à Câmara Municipal a aceitação e consequente autorização para início
de procedimento de Alteração do Plano de Pormenor do Parque da Cidade nos termos anteriormente descrito. (a) Luís Nobre.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Carlota Borges, Ricardo Carvalhido, Manuel Hermenegildo Costa,
Paula Veiga e Cláudia Marinho.
Está conforme o original.
A ata de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da mesma reunião.
Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, 2 de março de 2020. — O Chefe
da Divisão Financeira e de Desenvolvimento Económico, António Alberto Moreira Rego.
613075817
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