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ANEXOS 

 extrato da carta de ordenamento da vila de Almodôvar integrante do PDM em vigor com a 

localização da área verde de uso coletivo, sobre a qual recai a alteração pretendida 

  extrato da carta de ordenamento da vila de Almodôvar em formato vetorial com a localização da 

área verde de uso coletivo, sobre a qual recai a alteração pretendida 

 extrato do ortofotomapa com a localização da área verde de uso coletivo, sobre a qual recai a 

alteração pretendida 

 proposta n.º 108/PRESIDENTE/2020 

 certidão da deliberação da Câmara Municipal 

 edital n.º 3/2021 

 aviso n.º 1206/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12 a 19 de janeiro de 2021 

 publicação no Diário do Alentejo de 22 de janeiro de 2021 
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor Municipal de Almodôvar (PDM), vigente há 23 anos, é um plano diretor de primeira 

geração. Foi aprovado pela Assembleia Municipal de Almodôvar a 7 de julho de 1997, ratificado pelo 

Conselho de Ministros a 30 de dezembro de 1997 e publicado através da respetiva Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 13/98 no Diário da República n.º 22, 1.ª Série B, de 27 /01/1998. 

Posteriormente, foi objeto das seguintes alterações / retificações: 

 1ª alteração por adaptação ao PROT Alentejo através do Aviso n.º 696/2001, de 7 de janeiro e 

publicado no Diário da República n.º 5, 2.ª Série, de 07-01-2011 que constou da alteração da 

redação dos artigos nº 33.º, 34.º, 35.º e 36.º do Regulamento; 

 1.ª retificação (parque das feiras) pela Declaração n.º 80/2011, de 4 de abril, publicado no Diário 

da República n.º 66, 2.ª Série, de 04-04-2011;  

 1ª alteração simplificada (supressão de arruamento na carta de ordenamento da vila de 

Almodôvar) através do Aviso n.º 931/2016, de 27 de janeiro, publicado no Diário da República n.º 

18, 2.ª Série, de 27-01-2016. 

É pretensão atual da Câmara Municipal, no seguimento da Proposta n.º 108/PRESIDENTE/2020, 

exarada em 3 de novembro de 2020 pelo Sr. Presidente da Câmara,  proceder a uma alteração ao 

regulamento, tendo aquele órgão, na sua reunião de 4 de novembro de 2020, deliberado, nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, seguidamente designado 

RJIGT, que fosse iniciado um procedimento de elaboração de alteração ao artigo n.º 25.º do 

regulamento do PDM, determinando o prazo de 3 meses para a sua elaboração.  

Determinou, igualmente, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 120.º do RGIT e no n.º 1 do artigo 

4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

58/2011, de 4 de maio, que o procedimento agora aberto não fosse objeto de avaliação ambiental.  

A deliberação camarária estabeleceu, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, a 

abertura de um período de 15 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio da 

deliberação no Diário da República, para formulação de sugestões e para a apresentação de 

informações, sobre quaisquer questões que pudessem vir a ser consideradas no âmbito da elaboração 

da alteração, o qual decorreu entre 20/01/2021 e 09/02/2021, não tendo sido apresentado qualquer 

contributo. 

Para além desta área verde de uso coletivo, identifica-se nas cartas de ordenamento dos aglomerados 

urbanos do PDM, uma outra área verde de uso coletivo na vila de Almodôvar, nomeadamente o jardim 

dos bombeiros e uma em cada um dos aglomerados urbanos da Aldeia dos Fernandes, de Gomes 

Aires, de Santa Clara, de S. Barnabé e de Santa Cruz, na sua maioria de pequenas dimensões. 
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2. Alteração proposta 

A Proposta do Sr. Presidente da Câmara foi precedida pela apresentação, por parte da Santa Casa da 

Misericórdia de Almodôvar, de um pedido de licenciamento de obras de alteração e ampliação do 

prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo n.º 1456 da freguesia de Almodôvar e Graça de Padrões, 

situado na Rua António Cândido Colaço, 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. 

Verificou-se na apreciação do pedido, que a pretensão não tinha enquadramento no PDM de 

Almodôvar, devido a abranger uma área verde de uso coletivo, à qual se aplica o disposto no n.º 3 do 

artigo 25.º do regulamento do PDM, que não inclui a utilização pretendida. 

 

  

Figura 1 – Extrato do regulamento do PDM                          Figura 2 – Extrato da carta de ordenamento da vila de 

  Fonte: Diário da República                                                                      Almodôvar do PDM (s.e.) 

                                                                                                            Fonte: Câmara Municipal de Almodôvar  
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As áreas verdes de uso coletivo não correspondem a áreas em que se mostre absolutamente 

interdita qualquer edificação, pois estão previstas no n.º 3.3 algumas exceções relativamente às 

interdições constantes do n.º 3.2, definindo como viáveis as ações de edificação para prossecução 

de um fim público, social ou cultural, nomeadamente de equipamentos públicos, de recreio, de 

lazer e de desporto ao ar livre, assim como educacionais ou culturais. 

Refere ainda a proposta do Sr. Presidente da Câmara que: 

“Decorre também da análise dessa pretensão que o território e a população do Município de 

Almodôvar se mostram profundamente carentes de estruturas de apoio, com a natureza e as 

valências das pretendidas a licenciar e desenvolver pela Santa Casa da Misericórdia, 

representando essa população uma maioria residente;  

Em face da atual Pandemia da Covid 19 urge assegurar condições para dotar o concelho de 

equipamentos privados de uso e função social, combinando a resposta social e de cuidados 

de saúde pública existentes com outras, desenvolvidas ou a desenvolver no território;  

Na envolvência do local onde é pretendido desenvolver a pretensão urbanística da Santa 

Casa da Misericórdia existe uma área considerável de zona verde, com aptidão a assegurar as 

necessidades e os objetivos previstos com a definição de áreas verdes no PDM de Almodôvar, 

designadamente áreas verdes de uso coletivo;  

O apoio à população idosa, doente ou carenciada, em qualquer das suas modalidades, deve 

inserir-se nesse escopo, ainda que desenvolvido em estruturas que não seja públicas, 

designadamente aquelas às quais possa ser reconhecido manifesto interesse público 

municipal, atendendo aos fins e objetivos que perseguem e dos pressupostos sob os quais 

visam atuar e prestar a sua atividade;”  

Na presente proposta pretende-se alargar o regime de exceções previsto no n.º 3.3, de forma a ser 

permitida a edificação de outros equipamentos, nomeadamente de equipamentos de apoio à saúde 

e assistência a doentes, idosos ou outros e, de serviços a eles associados, para os quais venha a ser 

reconhecido interesse público municipal. 

Propõe-se que o n.º 3.3 do artigo 25.º passe a ter a seguinte redação, estando a alteração pretendida 

representada a azul:  
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Redação do artigo 5.º do regulamento em vigor Redação proposta para o artigo 25.º do 

regulamento 

 
… 

 

 
… 

Artigo 25.º 

Áreas verdes 

     1 — Tendo em conta a preservação de valores 
naturais, foram estabelecidas estruturas verdes nos 
aglomerados urbanos do concelho de Almodôvar. 

    2 — Área verde de protecção: 

    2.1 — Nestas áreas, sem prejuízo da continuidade da 
exploração agrícola, ficam especialmente proibidos: 

a) O loteamento urbano; 

b) A execução de quaisquer construções, excepto 
as que se destinem ao apoio da sua conservação e 
manutenção; 

c) A destruição do solo vivo e do coberto vegetal; 

d) A alteração da topografia do solo; 

e) O derrube de quaisquer árvores; 

f) A descarga de entulhos de qualquer tipo e o 
depósito de quaisquer materiais. 

   2.2 — a) Exceptuam-se do estipulado no n.o 2.1 acções que 
envolvam a recuperação ou ampliação de construções já 
existentes. 

    b) A ampliação não deverá exceder 40% da superfície de 
construção já existente. 

    3 — Área verde de uso colectivo: 

    3.1 — Consideram-se áreas verdes de uso colectivo 
todas as áreas verdes que se destinam a usos de recreio 
e lazer ao ar livre. 

    3.2 — Nas áreas verdes de uso colectivo observar-se-
ão as seguintes prescrições: 

a) Interdito o lomento urbteaano; 

b) Interdita a execução de quaisquer edificações; 

c) Interdita a destruição do solo vivo e do coberto 
vegetal; 

d) Interdito o derrube de árvores; 

e) Interdita a alteração da topografia do solo; 

f) Interdita a descarga de entulhos de qualquer tipo e o 
depósito de quaisquer materiais. 

   3.3 — Exceptuam-se do estipulado no n.º 3.2 as acções 
que envolvam a localização de equipamentos públicos, 
de recreio, lazer e desporto ao ar livre e educacionais ou 
culturais.”  

 

Artigo 25.º 

Áreas verdes 

     1 — Tendo em conta a preservação de valores 
naturais, foram estabelecidas estruturas verdes nos 
aglomerados urbanos do concelho de Almodôvar. 

    2 — Área verde de protecção: 

    2.1 — Nestas áreas, sem prejuízo da continuidade da 
exploração agrícola, ficam especialmente proibidos: 

a) O loteamento urbano; 

b) A execução de quaisquer construções, 
excepto as que se 

destinem ao apoio da sua conservação e 
manutenção; 

c) A destruição do solo vivo e do coberto vegetal; 

d) A alteração da topografia do solo; 

e) O derrube de quaisquer árvores; 

f) A descarga de entulhos de qualquer tipo e o 
depósito de quaisquer materiais. 

   2.2 — a) Exceptuam-se do estipulado no n.o 2.1 acções que 
envolvam a recuperação ou ampliação de construções já 
existentes. 

    b) A ampliação não deverá exceder 40% da superfície de 
construção já existente. 

    3 — Área verde de uso colectivo: 

    3.1 — Consideram-se áreas verdes de uso colectivo 
todas as áreas verdes que se destinam a usos de recreio 
e lazer ao ar livre. 

    3.2 — Nas áreas verdes de uso colectivo observar-se-
ão as seguintes prescrições: 

a) Interdito o loteamento urbano; 

b) Interdita a execução de quaisquer edificações; 

c) Interdita a destruição do solo vivo e do 
coberto vegetal; 

d) Interdito o derrube de árvores; 

e) Interdita a alteração da topografia do solo; 

f) Interdita a descarga de entulhos de qualquer tipo e 
o depósito de quaisquer materiais. 

   3.3 — Exceptuam-se do estipulado no n.º 3.2 as acções 
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. 

 
… 

 

 
… 

Figura 3 – Proposta de alteração do artigo 25.º do regulamento do PDM 
                                                        Fonte: Câmara Municipal de Almodôvar 
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3. Enquadramento legal 
Define o artigo 95.º do RJIGT o plano diretor municipal, como 

“…instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, a 

política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo territorial 

municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as 

relações de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as 

orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal.”,  

sendo o  

“…instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais, bem como 

para o desenvolvimento das intervenções setoriais da administração do Estado no território 

do município, em concretização do princípio da coordenação das respetivas estratégias de 

ordenamento territorial.” 

Como expresso nos n.ºs 1 e 2 do artigo 115.º do RJIGT, é estabelecida uma dinâmica, pela qual  

             “Os programas e os planos territoriais podem ser objeto de alteração, de correção material,              

de revisão, de suspensão e de revogação.”,  

A alteração, decorrente  

     “a) Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que               

fundamentam as opções definidas no programa ou no plano; 

      b) Da incompatibilidade ou da desconformidade com outros programas e planos territoriais            

aprovados ou ratificados; 

     c) Da entrada em vigor de leis ou regulamentos que colidam com as respetivas disposições          

ou que estabeleçam servidões administrativas ou restrições de utilidade pública que afetem          

as mesmas.”, 

pode incidir sobre o normativo e ou parte da respetiva área de intervenção. 

Reforçado pelo artigo 118.º que estabelece, relativamente à alteração dos planos municipais que: 

     “Os planos … municipais são alterados em função da evolução das condições ambientais, 

económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes ou sempre que essa alteração seja 

necessária, em resultado da entrada em vigor de novas leis ou regulamentos.” 

A presente alteração é feita ao abrigo da referida dinâmica e seguindo, como definido no n.º 1 do 

artigo 119.º, os procedimentos previstos para a elaboração do plano, com as devidas adaptações, 

sendo, de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, o acompanhamento facultativo. O conteúdo material 

e documental da alteração será adaptado às alterações pretendidas, tendo por base os elementos 

constantes dos artigos 96.º e 97.º do RJIGT. 

Determinou a câmara municipal na sua deliberação, dar conhecimento à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo da presente deliberação e solicitar o seu acompanhamento 

nos termos do disposto n.º 2 do artigo 86.º do RJIGT. 

A alteração, não consubstancia qualquer alteração das disposições constantes de programa 

setorial, especial ou regional, pelo que não está sujeita a ratificação nos termos do artigo 91.º.  
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4. Avaliação Ambiental 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na atual redação, que estabelece o regime a que fica sujeita 

a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, define na alínea a) do seu 

artigo n.º 2, o que se entende por avaliação ambiental, nomeadamente:  

“… a identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente 

resultantes de um plano ou programa, realizada durante um procedimento de 

preparação e elaboração do plano ou programa e antes de o mesmo ser aprovado ou 

submetido a procedimento legislativo…”. 

Estabele o n.º 1 do artigo seguinte, quais os planos e programas que estão sujeitos a avaliação 

ambiental: 

“a) Os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, 

indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, 

turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam 

enquadramento para a futura aprovação de projectos mencionados nos anexos I e II do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção; 

b) Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista 

nacional de sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de 

conservação ou numa zona de protecção especial, devam ser sujeitos a uma avaliação 

de incidências ambientais nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

c) Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, 

constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos e que sejam 

qualificados como susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente.” 

Analisado o enquadramento da alteração em apreço, conclui-se que a mesma não é abrangida pelas 

alíneas a) e b), pois não se prevê a implementação de projetos mencionados nos anexos I e II do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação, nem a área em apreço está inserida na 

Rede Natura 2000 (ZEC - zonas especiais de conservação ou ZPE - zonas de proteção especial). 

Quanto ao enquadramento na alínea c) e, no que respeita a pequenas alterações aos programas e aos 

planos territoriais, define o n.º 1 do artigo 120.º do RJIGT que “…só são objeto de avaliação ambiental 

no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente.”, mediante 

qualificação feita pela entidade responsável para a elaboração do plano, de acordo com os critérios 

estabelecidos no anexo ao referido regime jurídico, pelo que importa aferir se a alteração é suscetível 
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de ter efeitos significativos no ambiente, o que é feito, como previsto no n.º 6 do artigo 3.º, de acordo 

com os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual 

redação. 

São os seguintes os critérios estabelecidos para a determinação da probabilidade da alteração causar 

efeitos significativos no ambiente, estabelecidos no anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho: 

 “1 – Características dos planos e programas, tendo em conta, nomeadamente: 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projetos e outras 

atividades no que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de 

funcionamento ou pela afetação de recursos; 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo os 

inseridos numa hierarquia; 

c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações ambientais, em 

especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável; 

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa; 

e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em matéria de 

ambiente. 

2 – Características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, 

nomeadamente: 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

b) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

c) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a acidentes; 

d) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão 

da população suscetível de ser afetada; 

e) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a: 

i. Características naturais específicas ou património cultural; 

ii. Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 

iii. Utilização intensiva do solo; 

f) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, 

comunitário ou internacional.” 

Apresenta-se no quadro seguinte a análise do eventual efeito que a alteração ao artigo 25.º do 

regulamento do PDM possa ter no ambiente:  
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1 - Características dos planos e programas, tendo em 
conta, nomeadamente: 

Alteração proposta ao n.º 3.3 do artigo 25.º do 
Regulamento do PDM 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um 
quadro para os projectos e outras actividades no que 
respeita à localização, natureza, dimensão e condições de 
funcionamento ou pela afectação de recursos; 

A alteração tem um caráter objetivo e pontual, 
destinando-se a criar os pressupostos para a viabilização 
da implantação de equipamento social e de cuidados de 
saúde, a prestar à população idosa, doente ou 
carenciada e, para o qual seja reconhecido manifesto 
interesse público municipal, de modo a suprir a falta de 
infraestruturas na área social. 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros 
planos ou programas, incluindo os inseridos numa 
hierarquia; 

A alteração em causa não influencia outros planos ou 
programas, para além do PDM. 

c) A pertinência do plano ou programa para a integração 
de considerações ambientais, em especial com vista a 
promover o desenvolvimento sustentável; 

A alteração tem em vista a utilização de um espaço que, 
devido às suas caraterísticas (configuração, localização,  
relevo, área…), não se predispõe para uma utilização 
autónoma com os usos atualmente em vigor. A sua 
agregação ao prédio confinante a sul, possibilitará a 
ampliação do edifício neste existente, para criar um 
equipamento que seja, pela sua dimensão, viável. 

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou 
programa; 

Não se espera que da implementação da alteração em 
apreço advenham problemas ambientais. 

e) A pertinência do plano ou programa para a 
implementação da legislação em matéria de ambiente. 

A operação urbanística pretendida está sujeita ao 
cumprimento da legislação em vigor na área do 
ambiente. 

2 - Características dos impactes e da área susceptível de 
ser afectada, tendo em conta, nomeadamente: 

Alteração proposta ao n.º 3.3 artigo 25.º do 
Regulamento do PDM 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a 
reversibilidade dos efeitos; 

Não se afigura que a realização das operações 
urbanísticas causem impacte negativo na área em causa.  

b) A natureza cumulativa dos efeitos; Não se prevê que resulte a acumulação de efeitos 
negativos no ambiente, atendendo a que a realização 
das operações urbanísticas a fazer terão que cumprir a 
legislação ambiental em vigor. 

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; Não aplicável. 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, 
designadamente devido a acidentes; 

Não aplicável. 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos 
de área geográfica e dimensão da população susceptível 
de ser afectada; 

Não aplicável. 

f) O valor e a vulnerabilidade da área susceptível de ser 
afectada, devido a: 

 

i) Características naturais específicas ou património   
cultural; 

Não aplicável. 

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em 
matéria de qualidade ambiental; 

Não aplicável. 

       iii) Utilização intensiva do solo; Não aplicável. 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto 
protegido a nível nacional, comunitário ou internacional. 

Não aplicável. 

Figura 4 – Análise da probabilidade da alteração causar efeitos significativos no ambiente 
                                                        Fonte: Câmara Municipal de Almodôvar 
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Desta análise, considera-se que a alteração ao número 3.3 do artigo 25.º do regulamento do PDM, não 

é, nos termos do definido no n.º 2 do anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho na sua atual 

redação, suscetível de ter efeitos significativos no ambiente. 

Conclui-se assim, estar fundamentada a deliberação camarária de que o procedimento aberto para a 

alteração proposta, não sendo esta suscetível de ter efeitos significativos no ambiente, não seja, de 

acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 120.º do RJIGT e no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho, na atual redação, objeto de avaliação ambiental. 
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5. Conclusão 

Sendo o PDM um plano de caráter estratégico e orientador, interessa dotá-lo da maior eficácia, 

promovendo a sua adaptação contínua, de modo a que seja possível prosseguir com os seus objetivos 

e promover o desenvolvimento sustentável do concelho. 

A presente proposta de alteração tem por objetivo poder dar resposta às necessidades de âmbito 

social e de prestação de cuidados de saúde existentes, através da instalação de uma Estrutura 

Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário, por parte da Santa Casa da 

Misericórdia de Almodôvar, no prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo n.º 1456 da freguesia de 

Almodôvar e Graça de Padrões, situado na Rua António Cândido Colaço, Almodôvar, no qual 

funcionou anteriormente o Centro de Saúde / hospital. 

Tendo em vista garantir a viabilidade do equipamento, será necessário proceder a obras de alteração 

e de ampliação do existente. Porém, a dimensão da área descoberta do prédio não o permite, pelo 

que o projeto apresentado se estendia para a área verde de uso coletivo com a qual confina a norte . 

Tendo-se verificado, na análise do pedido apresentado, a incompatibilidade da pretensão com o 

definido no regulamento do PDM para a área em questão, devido a não ser permitido na área verde 

de uso coletivo o uso pretendido, deliberou a Câmara Municipal de Almodôvar dar início ao processo 

de elaboração da alteração ao n.º 3 do artigo 25.º do regulamento, alargando as exceções previstas no 

n.º 3.3, a equipamentos da apoio à saúde e assistência a doentes, idosos ou outros e de serviços a eles 

associados, relativamente aos quais venha a ser reconhecido o interesse público. 

Pode concluir-se que, atendendo ao âmbito e caraterísticas da alteração proposta, de caráter pontual, 

limitado e restrito, os princípios e premissas que estiveram na base do PDM em vigor não são postos 

em causa. Ao nível da qualidade ambiental, não se prevendo que a alteração seja suscetível de agravar 

os efeitos sobre o ambiente, não se afigura necessário proceder à avaliação ambiental, nos termos e 

para os efeitos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 120.º do RJIGT. 

Como deliberado pela Câmara Municipal, deverá o processo ser remetido à Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Alentejo, no âmbito do acompanhamento, para emissão de parecer 

ou para prosseguir nos termos do definido no n.º 3 do artigo 86.º do RJIGT, nomeadamente para 

convovar no prazo de 10 dias as entidades representativas dos interesses a ponderar, para uma 

conferência procedimental a realizar no prazo de 20 dias a contar da expedição da documentação, 

tendo em vista a emissão do parecer final. 
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