
DTM, UUPOT, CMSBA 

 

Relatório da Discussão Pública do Plano de 
Pormenor de Intervenção em Espaço Rural 

do Peral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Agosto, 2019 

Unidade de Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território 

 

 

 



Relatório da Discussão Pública do PP PIER do Peral 
Agosto, 2019 

2 

ÍNDICE 

 

1- INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 3 

1.1. ENQUADRAMENTO................................................................................................... 3 

1.2. CRONOLOGIA............................................................................................................. 4 
1.3. DIVULGAÇÃO ............................................................................................................. 4 

1.4. DOCUMENTOS DISPONÍVEIS E SUPORTE À PARTICIPAÇÃO ..................... 9 
2. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES ................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Discussão Pública do PP PIER do Peral 
Agosto, 2019 

3 

1- INTRODUÇÃO 

 

 

1. DISCUSSÃO PÚBLICA  

1.1. ENQUADRAMENTO  

A fase de discussão pública nos procedimentos relacionados com os instrumentos 

de gestão do território constitui, segundo o seu respetivo regime jurídico, o Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (DL nº 80/2015, de 14 de maio - 

RJIGT), o momento de participação por excelência, estando a tramitação da mesma 

prevista no nº 1 do artigo 89º do referido regime.  

 

Esta fase subsegue à fase de elaboração, mediante deliberação da Câmara 

Municipal para o efeito e consequente publicação em Diário da República, devendo, 

no caso do plano de pormenor, o seu período de duração efetiva ser, no mínimo, de 

20 dias úteis.  

 

Nos termos do disposto no nº 3 do mesmo artigo do RJIGT, a Câmara Municipal 

deve ponderar as reclamações, observações, sugestões e pedidos de 

esclarecimento apresentados pelos participantes e, consequentemente, divulgar 

essa mesma ponderação, agora segundo o disposto no nº 6 do mesmo artigo.  

 

Finda a discussão pública existe o dever ponderação das reclamações, 

observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos 

particulares, as quais podem dar lugar (e em regra dão) a alterações ou correções 

no projeto de plano e, ainda, a um dever de resposta fundamentada a todos aqueles 

que tenham invocado:  

(i) Desconformidade ou a incompatibilidade com programas e planos territoriais 

e com projetos que devem ser ponderados em fase de elaboração;  

(ii) Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; e 

(iii)  Eventual lesão de direitos subjetivos. Esta resposta fundamentada não tem 

de ser feita por carta dirigida a cada um dos interessados, mandando o n.º 4 

aplicar o disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei da Participação Procedimental nos 

termos da qual, no caso de a apresentação de observações escritas ser em 
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número superior a 20, a autoridade poderá optar pela publicação das respostas 

aos interessados em dois jornais diários e num jornal regional, quando exista. 

Mais, a resposta não tem de ser feita pessoalmente, podendo ser agrupada 

quando o objeto ou os fundamentos da reclamação, observação ou sugestão 

sejam os mesmos ou próximos.  

 

Nestes termos, o presente relatório consubstancia a ponderação das participações, 

passando o mesmo a fazer parte integrante do plano e sendo divulgado nos meios 

habituais para o efeito, nomeadamente na página web do município e demais locais 

atinentes à consulta pública. 

 

1.2. CRONOLOGIA  

A abertura da fase de discussão pública da proposta do PP PIER das Instalações 

Industrias do Peral de Alportel foi deliberada por unanimidade, em reunião ordinária 

da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, no dia 12 de junho de 2019. O 

respetivo Aviso (aviso n.º 11551/2019), dando conta desta deliberação, foi publicado 

na 2ª série do Diário da República, nº 134 de 16 de julho de 2019.  

 

O período de discussão pública, que decorreu durante 20 dias úteis, teve início cinco 

dias úteis após a publicação em Diário da República, ou seja, a 24 de agosto de 

2019 e terminou a 21 de agosto de 2019.  

 

1.3. DIVULGAÇÃO  

A divulgação foi realizada através da publicação oficial em Diário da República, mas 

também nos jornais e na página web do Município.  

 

A publicação no Diário da República ocorreu no dia 16 de julho de 2019, através do 

Aviso n.º 11551/2019, parte H – Autarquias Locais. 
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Figura 1- Extrato do Diário da República 

 

Antes da publicação em Diário da República, o Aviso teve de ser submetido através 

do sistema de Submissão Automática para Publicação e Depósito de Instrumentos 

de Gestão Territorial, nos termos do nº1 do artigo 89º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 

14 de maio.  

 
A publicitação nos órgãos de comunicação social escrita 

ocorreu através da publicação de Aviso que informa 

sobre a abertura da fase de discussão pública, bem 

como dos procedimentos necessários à consulta dos 

elementos do plano e eventual participação relacionada, 

que saiu no Correio da Manha dia 03/07/2019: 

 

 

Figura 2: extrato do jornal Correio da Manhã 
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O referido Aviso foi publicado no sítio internet da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, em secção própria referente à Discussão Pública, onde foi também 

referenciada a possibilidade de consulta dos documentos na plataforma web do 

município. 
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Figuras 3. Acesso na página do Município “Discussão Pública” 
 

 

Através desta ligação na página web do município foi possível aceder ao sítio da 

internet onde foram disponibilizados os documentos que constituem a presente 

proposta podendo aí ser efetivada a respetiva consulta (cfr figura seguinte). 

 

 
 

Figura 4. Aspeto da entrada no local de consulta da documenta do PU da vila de SBA na página de 
Discussão Pública. 
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Ainda no sítio oficial do município é também possível consultar a documentação do 

Plano de Urbanização na página dedicada aos planos de pormenor https://www.cm-

sbras.pt/pt/menu/400/planos-de-pormenor.aspx#pp-pier-peral conforme se demonstra na 

figura seguinte. 

 
 
 

 
 
 

Figura 5. Aspeto da entrada no local de consulta do PP PIER do Peral na página de Planos 
Municipais de Ordenamento do Território 

 
 

Finalmente não sendo obrigatório, os serviços promoveram ainda afixação de edital 

sobre o Aviso da discussão pública nos locais habituais. 

https://www.cm-sbras.pt/pt/menu/400/planos-de-pormenor.aspx#pp-pier-peral
https://www.cm-sbras.pt/pt/menu/400/planos-de-pormenor.aspx#pp-pier-peral
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Figura 6- imagem do edital afixado 

 

 

 

 

1.4. DOCUMENTOS DISPONÍVEIS E SUPORTE À PARTICIPAÇÃO  

 

Os elementos que integram a proposta da do PP PIER do Peral que se elencam no 

quadro que se segue, estiveram disponíveis para consulta nos serviços técnicos, 

nos serviços de ur, sitos no Edifício da Câmara Municipal, na Secção de Obras da 

Divisão Técnica Municipal sita na Rua Gago Coutinho n.º 1, em São Brás de 

Alportel, durante o período da discussão pública e no horário normal de expediente 
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(09.00horas-16.00horas, período contínuo). Os mesmos elementos estiveram 

igualmente disponíveis, durante o mesmo período, na página web do Município.  

 

Nos termos legais - e para além das atas e pareceres decorrentes da Conferência 

Procedimental realizada a 14 de dezembro de 2017, foram disponibilizados os 

pareceres realizados no âmbito da concertação com a CCDR algarve, APA e DGT, 

bem como todos os elementos que constituem e acompanham o plano, a saber: 

 

1. O PIER é constituído por: 

a) Regulamento; 

b) Planta de implantação (des.01);  

c) Planta de condicionantes (des.01).  

2. O PIER é acompanhado por: 

a) Relatório (inclui indicadores) 

ANEXO 1- Extratos do PDM de São Brás de Alportel 

ANEXO 2- Extratos do PROT Algarve 

ANEXO 3- Prévia explicitação do zonamento da área de intervenção 

ANEXO 4- Protocolo e Edital 

ANEXO 5- Estudo da Flora e Fauna 

ANEXO 6- Acompanhamento do plano 

b) Relatório ambiental; 

ANEXOS I – Instrumentos do Quadro de Referência Estratégico  

ANEXOS II – Pareceres das Entidades consultadas 

c) Programa de execução, plano de financiamento e fundamentação da 
sustentabilidade económica e financeira. 

3. E ainda por: 

a) Planta de localização (des.03); 

b) Planta da situação existente (des.04); 

c) Planta de alteração às disposições do PDM (des.05); 
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d) Planta fundiária (des.06); 

e) Carta da REN (des.07); 

f) Carta da RAN (des.08); 

g) Relatório de dados acústicos; 

h) Ficha de dados estatísticos 

i) Processo de exclusão da REN 

j) Processo de desafetação da RAN. 

k) Relatório de ponderação da discussão pública (em apreço) 

 
 

 

No âmbito da discussão pública foi ainda dada a possibilidade de formular por 

escrito reclamações, observações e sugestões ou pedidos de esclarecimento sobre 

a proposta de PP PIER por carta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, para a morada Rua Gago Coutinho, n.º 1, 8510 -151 São Brás de 

Alportel, ou por correio eletrónico camara@cm-sbras.pt ou ainda através do 

Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou Secção de Obras sitos na mesma morada, 

no horário de expediente. 

 
 
 
 
 
 
 

2. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES  
 

 

 

No âmbito da discussão pública da proposta do PP PIER do Peral não ocorreram 

participações, pelo que não se recomendam quaisquer alterações ao apresentado. 

 


