DISCUSSÃO PUBLICA

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO

ENQUADRAMENTO
A Câmara Municipal de Águeda aprovou, por unanimidade, na reunião de 7 de agosto de 2018, o
“projeto Operação de Reabilitação Urbana” para a Área de Reabilitação Urbana de Águeda e
deliberou a abertura do período de discussão pública.
O período de discussão pública do projeto da Operação de Reabilitação Urbana para a Área de
Reabilitação Urbana de Águeda foi promovido nos termos previstos no regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro,
com a última alteração aprovada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, para a discussão
pública dos planos de pormenor e, em ato simultâneo, procedeu-se ao envio do referido documento
ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana I.P. (IHRU), por meio eletrónico, para emissão de
parecer, conforme e nos termos do n.º 3 do artigo 17.º do regime jurídico de reabilitação urbana
(RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de
14 de agosto.
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Documentos publicados e locais de consulta

O período de discussão pública teve início a 29 de agosto de 2018, quinto dia após a publicação no
Diário da Republica em 21 de agosto de 2018, e terminou no dia 25 de setembro de 2018 cumprindo
assim, o prazo mínimo de vinte dias fixado no RGJIT, divulgando-se através de anúncios públicos,
nos sites da internet do Município (Câmara Municipal de Águeda), elucidando sobre a forma como os
interessados podem apresentar as suas reclamações, observações e sugestões, assim como sobre
os locais onde se encontra disponível a proposta para consulta e onde poderiam ser prestados
esclarecimentos em sessão de atendimento personalizado.
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O local de atendimento personalizado para esclarecimento de ambas as propostas situou-se no
“Gabinete de Atendimento ao Munícipe” sito na Câmara Municipal de Águeda, na Praça do Município,
3750-500 Águeda, sendo o atendimento efetuado em dias úteis entre as 9.00 e as 16.30 horas.
Como meio de consulta e divulgação, foi instalado no mesmo local e com privilegiada visibilidade,
Equipamento Informático com a documentação em consulta pública.

Critério de ponderação das participações
Findo o prazo da discussão pública, a Câmara Municipal “pondera as reclamações, observações,
sugestões e 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 questões legais e regulamentares aplicáveis;
c)

A lesão de direitos subjetivos.”, Devendo a resposta ser comunicada por escrito aos
interessados, sem prejuízo do disposto no artigo 10º., nº.4 da Lei 83/95, de 31 de agosto
(direito de participação procedimental e de ação popular) (nº.3 do artigo 89º. do RJIGT)”.
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Notas Finais

Na sequência do período de discussão pública não se verificou qualquer participação recebida de
particulares, pelo que, em cumprimento do n.º 6 do artigo 89.º do RJIGT, se elaborou o presente
relatório de ponderação da discussão pública que deverá ser submetido à aprovação da Câmara
Municipal e posterior divulgação pública dos resultados através da comunicação social

e das

páginas da Internet.
Águeda, 26 de setembro de 2018
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