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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório visa proceder à descrição, análise e ponderação das participações
apresentadas em sede de discussão pública relativa à proposta de delimitação e
fundamentação da Unidade de Execução da 1ª fase da UOPG U1 – Zona Industrial de Vila Velha
de Ródão – Expansão 1, nos termos do artigo 148º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio.
Com a decisão da Câmara Municipal no sentido da criação das condições necessárias ao
licenciamento e implantação de uma nova unidade industrial em Vila Velha de Ródão, foi
definida a sua localização numa área classificada pelo Plano Diretor Municipal de Vila Velha de
Ródão (PDM) como Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1 (UOPG 1).
Com vista a responder ao disposto no artigo 66º do regulamento do PDM, que determina que
a ocupação destes espaços tem que ser enquadrada no âmbito de um plano de pormenor ou
unidade de execução, para além do necessário cumprimento de um conjunto de
condicionamentos e parâmetros, foi assim elaborada a presente proposta de delimitação e
fundamentação da Unidade de Execução da 1ª fase da UOPG U1, proposta essa previamente
aprovada pela Câmara Municipal, na sua reunião de 28 de janeiro de 2016.
De acordo com o nº 4 do artigo 148º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, dado que não
existe, para a área em causa, qualquer plano de urbanização ou plano de pormenor, a Câmara
Municipal decidiu promover, igualmente, a abertura de um período de discussão pública da
proposta.
A delimitação da Unidade de Execução da 1ª fase da UOPG 1 consiste na execução coordenada
e programada de uma operação urbanística, através de uma unidade de execução, concretizada
através de uma operação de reparcelamento, nos termos dos artigos 164º a 167º do DecretoLei nº 80/2015, de 14 de maio.
Pretende assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso, definindo as regras e orientações
relativas à ocupação, uso e transformação do solo, promovendo uma ocupação estruturada,
que garanta a instalação de uma nova atividade económica, suas funções complementares e
respetivas infraestruturas de apoio às atividades a instalar.
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No caso particular desta operação urbanística, dado que envolve apenas um proprietário, não
foi considerada a definição e aplicação de mecanismos destinados à justa repartição de
benefícios e encargos, não havendo assim lugar à aplicação de critérios de perequação.

Figura 1 – Deliberação da Câmara Municipal
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2. DISCUSSÃO PÚBLICA
Com a deliberação da Câmara Municipal, em 28 de janeiro de 2016, foi desenvolvido o
procedimento com vista à abertura do período de discussão pública da Unidade de Execução,
com uma duração de 20 dias, a contar do 5º dia útil após a publicação do correspondente aviso
no Diário da República.
De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 89º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio,
procedeu-se à publicação de aviso no Diário da República, em jornal regional e em editais
afixados nos locais públicos habitualmente utilizados para o efeito, sendo o mesmo presente
no “site” do Município de Vila Velha de Ródão, onde se incorporaram os elementos
constituintes deste processo.
2.1 PUBLICITAÇÃO

Figura 2- Publicação em Diário da República
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Figura 3- Publicação no jornal Reconquista de 04/02/2016

Figura 4- Aviso na página de entrada do site da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
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Figura 5- Aviso para afixação nos locais públicos habituais
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2.2 DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS E LOCAIS DE CONSULTA
Os documentos que constituem o processo da proposta de delimitação e fundamentação da
Unidade de Execução da 1ª fase da UOPG U1 foram reunidos e disponibilizados no “site” da
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão e nos locais indicados para efeitos da consulta pública
presencial.
De acordo com a deliberação da Câmara Municipal, patente nos avisos publicados, os
interessados poderiam consultar a proposta presencialmente nos Serviços Técnicos Municipais,
sitos na rua de Santana, em Vila Velha de Ródão (dias úteis, das 9,00h às 12,30h e das 14,00h
às 17,30h) e no Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, sito no largo do Pelourinho,
em Vila Velha de Ródão (sábados, das 10,00h às 13,00h e das 14,00h às 18,00h), ou no endereço
digital do Município (www.cm-vvrodao.pt).

Figura 6- Aspeto do conteúdo do processo no site da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
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2.3 MODO DE PARTICIPAÇÃO
Até ao termo do período de discussão pública, os interessados poderiam apresentar, por
escrito, diretamente no balcão de atendimento da Câmara Municipal, por correio eletrónico ou
através do endereço postal da Câmara Municipal, as reclamações, observações, sugestões ou
pedidos de esclarecimento, dirigidos ao presidente da Câmara Municipal e utilizando o
impresso próprio disponibilizado para o efeito.

Figura 7- Ficha de participação disponibilizada
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3. CONCLUSÃO
Tendo terminado no dia 08 de março de 2016 o período de discussão pública da proposta de
delimitação e fundamentação da Unidade de Execução da 1ª fase da UOPG U1, não foi registada
qualquer reclamação, observação, sugestão ou pedido de esclarecimento aos documentos que
compõem o referido processo, pelo que se entende que não haverá motivo que justifique a
introdução de alterações, correções ou ajustamentos ao seu conteúdo.
Desse modo, considera-se que a proposta presente a previamente validada pela Câmara
Municipal, na sua reunião de 28 de janeiro de 2016, se encontra em condições de merecer a
correspondente aprovação definitiva, por essa entidade.
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