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Alteração Regulamentar ao Artigo 25.º PDM de Almodôvar  

PCGT ID 294 

 
CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL 

 

ATA  
 

Em 07-07-2021 realizou-se, através de videoconferência, a conferência procedimental da 
Alteração Regulamentar ao artigo 25.º PDM de Almodôvar, tendo sido convocadas, através da 
PCGT, as seguintes entidades:  
 
- Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);  
- CCDR Alentejo. 
 
Participaram na videoconferência os representantes da Câmara Municipal de Almodôvar 
(Margarida Ramos), da ANEPC (Maria Batarda) da CCDR (João Laia). 
 
A ANEPC emitiu parecer favorável à proposta, inserido na PCGT em 06-07-2021; 
 
A CCDR já tinha emitido parecer favorável na fase de acompanhamento/consultas às 
entidades - parecer inserido na PCGT em 20-05-2021, não havendo agora nada a acrescentar, 
uma vez que a proposta não sofreu alteração. 
 
 
CONCLUSÃO: 
 
Considera-se que a Alteração Regulamentar ao artigo 25.º PDM de Almodôvar reúne condições 
de prosseguir para a fase de Discussão pública, nos termos do artigo 89.º do regime jurídico 
dos instrumentos de gestão territorial, na sua redação atual. 
 
 
João Laia, em 09 de julho de 2021. 
 
 
Anexos: 
- Parecer CCDR; 
- Parecer ANEPC. 
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Concordo com a informação, no sentido de 
viabilizar a alteração pretendida ao PDM de 
Almodôvar, de acordo com o previsto no RJIGT 
e tendo em conta os procedimentos da PCGT.

A Chefe de Divisão

Helena Mourato

INFORMAÇÃO Nº I01804-2021-SSB de 14/05/2021 - Procº

Assunto: Alteração regulamentar ao artº 25º PDM de Almodôvar

A Câmara de Almodôvar solicitou parecer à CCDR Alentejo sobre uma proposta de 
Alteração ao artigo 25.º do Regulamento do PDM – elementos inseridos na PCGT em 09-
04-2021.
O início do procedimento foi publicado no DR – II série, Aviso n.º 1206/2021, de 19 de 
janeiro.

A necessidade da Alteração, identificada na memória descritiva e justificativa, prende-se 
com a viabilização de um pedido de licenciamento de obras de alteração e ampliação de um 
edifício em Almodôvar, no qual funcionou anteriormente o Centro de Saúde / hospital, com 
vista à instalação de uma Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviços de 
Apoio Domiciliário - pretensão que não tem enquadramento no PDM em vigor, uma vez que 
a localização em causa incide numa área verde de uso coletivo, identificada na carta de 
ordenamento da Vila de Almodôvar.
 
Com efeito, o atual n.º 3.2 do artigo 25.º do PDM interdita, entre outras ações, “b – a 
execução de quaisquer edificaçãoes”, com as exceções previstas no “n.º 3.3 — Excetuam-se 
do estipulado no n.º 3.2 as ações que envolvam a localização de equipamentos públicos, de 
recreio, lazer e desporto ao ar livre e educacionais ou culturais.” 
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Assim, a proposta de alteração consiste unicamente na reformulação do n.º 3.3 do artigo 
25.º, nos termos seguintes: “3.3 — Exceptuam-se do estipulado no n.º 3.2 as ações que 
envolvam a localização de equipamentos públicos, de recreio, lazer e desporto ao ar livre e 
educacionais ou culturais e ainda outros equipamentos de apoio à saúde e assistência a doentes, 
idosos ou outros e, de serviços a eles associados, relativamente aos quais venha a ser reconhecido 
interesse público municipal.”

Constatamos que parcela a afetar à ampliação do edifício está implantada numa área 
relativamente periférica do aglomerado - espaço intersticial, que nunca foi concretizado ou 
equipado enquanto espaço verde urbano qualificado, e que não se revela de particular 
importância para a delimitação da estrutura ecológica urbana de Almodôvar. 

Consideramos que alteração proposta decorre de uma opção de planeamento do município, 
devidamente justificada na memória descritiva e justificativa, não havendo, em princípio, 
qualquer impedimento legal para a sua concretização. 

Concordamos com a justificação sobre a dispensa do procedimento de avaliação ambiental 
estratégica.

Concluímos que estão reunidas as condições para a Câmara Municipal solicitar a realização 
da conferência procedimental, que deverá contar com a participação das seguintes entidades: 
CCDR Alentejo; Autoridade Nacional de Emergência e proteção Civil.

À consideração superior.

João Laia
Técnico Superior




