DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
GABINETE DE PLANEAMENTO
DATA:
09 de julho de 2020

ASSUNTO:
Apreciação do PIP para delimitação de uma Unidade de Execução a levar a cabo nos prédios sitos na rua da
Barragem, freguesia de Atouguia da Baleia, classificados no PDM como espaço urbanizável e Reserva
Ecológica Nacional.

INTRODUÇÃO:
A proposta em apreço, de delimitação de uma Unidade de Execução de iniciativa dos particulares, tem como
objetivo a constituição de 8 lotes de moradias unifamiliares, sobre as parcelas com registo matricial n.º 99 e
n.º 105, pertencentes à secção AG, perfazendo a área de intervenção um total de 17 640 m2 e dando
cumprimento ao disposto no n.º 3.8, do artigo 12.º do regulamento do PDM.
SÍNTESE DO ANTECEDENTES:
PIP (Processo n.º 557/18)
No âmbito da apreciação deste processo, para viabilização de uma operação de loteamento urbano para
constituição de 6 moradias unifamiliares em condomínio, sobre o prédio com registo matricial n.º 105, foi
deliberado, em 26/11/2018, indeferir a pretensão, nomeadamente “por corresponder a uma operação
urbanística (Obra de Impacte Semelhante a Loteamento) não enquadrada por Unidade de Execução, Plano de
Pormenor ou Plano de Urbanização, contrariando assim o disposto no n.º 3.8 do artigo 12.º do Regulamento
do PDM de Peniche”

ANÁLISE DA PROPOSTA
1. Dois proprietários interessados na execução do PDM através de uma Unidade de Execução (UE),
requerem a sua delimitação, conforme se encontra previsto no n.º 2 do artigo 147.º do Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT).
2. A intenção de promover a delimitação desta UE consubstancia-se na necessidade de assegurar o
enquadramento de operações urbanísticas conjuntas que permitam a consolidação e remate do
espaço urbano existente.
3. A UE a delimitar insere-se em solo urbanizável e áreas de REN, confrontando a sul e este com a rua
da Barragem, em frente à UE aprovada recentemente para a construção do posto da GNR, e a norte
e poente com parcelas rústicas e a Barragem de S. Domingos.
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4. Trata-se de uma ocupação em frente urbana estabilizada ao nível viária e que promove o fecho do
perímetro urbano d a vila de Atouguia da Baleia.
5. A operação urbanística caracteriza-se pela constituição de 8 lotes de moradias isoladas de habitação
unifamiliar divididas pela frente de via homogénea com 13,5 m de largura, em espaços urbanizáveis,
sendo a áreas correspondente à REN, tal como prevê o artigo 26.º do RJREN, integradas como
continuação dos respetivos polígonos de cada lote a criar, servindo exclusivamente como parte do
logradouro dos mesmos.
6. Com vista ao enquadramento desta pretensão, foi apresentado o estudo prévio em anexo, com cujo
modelo e modo de execução a pretensão se conforma.
7. São cumpridos os requisitos previstos no artigo 148.º do RJIGT, designadamente:
a) A UE está fisicamente delimitada em planta cadastral e estão identificados os prédios abrangidos;
b) A delimitação da UE permite a concretização de um desenvolvimento urbano harmoniosos, ao
colmatar uma área edificada e infraestruturada;
c) A delimitação da UE permite a justa repartição de benefícios e encargos entre os prédios abrangidos,
que deverão subsequentemente proceder a uma operação de loteamento urbano único.
8. O sistema de execução a adotar será o de iniciativa dos interessados, previsto no artigo 149.º do
RJIGT. O loteamento subsequente deverá abranger ambos os prédios que constituem a UE, com os
usos e parâmetros máximos fixados no PDM de Peniche e reproduzidos no estudo urbanístico em
anexo.
9. Não se afigurando justificável a localização de qualquer equipamento ou espaço verde público no
interior da UE, propõem-se o pagamento da compensação ao Municípios em numerário, nos termos
do artigo 71.º do RMUE.

CONCLUSÃO:
Assim, tendo como base a presente proposta bem como os desenhos anexos, propõem-se que a Exma.
Câmara delibere aprovar a delimitação da Unidade de Execução e a consequente abertura de período de
discussão pública, nos termos do disposto no artigo 148.º do RJIGT.
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ANEXOS

1- Localização da Unidade de Execução
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2- Cadastro da área de intervenção
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3 – Solução Urbanística de Base

5/5
CMP | DPGU |GP

