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I. INTRODUÇÃO

A Lei n.°31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais da política pública
de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, e o Decreto-Lei n.º 80/2015,
de 14 de maio, que a desenvolve e aprova o regime jurídico dos instrumentos de
gestão territorial (RJIGT), determina que a avaliação do sistema de gestão territorial
deve ser traduzida em relatórios sobre o estado do ordenamento do território nos
vários níveis de planeamento: nacional, regional, intermunicipal e municipal.
A avaliação surge, pois, como uma fase indispensável do processo de planeamento
territorial, enquanto processo contínuo, que contribui para a adequação do plano à
realidade, e é com base nos relatórios sobre o estado do ordenamento do território
que se afere a necessidade de modificação dos instrumentos de gestão territorial.
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 189.º do RJIGT, a câmara municipal
elabora, de quatro em quatro anos, um relatório sobre o estado do ordenamento do
território (REOT) a nível municipal, que deve ser submetido a um período de
discussão pública de duração não inferior a 30 dias.
Em reunião realizada a 22 de fevereiro de 2018, o órgão executivo deliberou aprovar
dar início ao procedimento de discussão pública do documento (Anexo I).
O período de discussão pública decorreu entre 21 de março e 4 de maio de 2018,
tendo sido cumpridos todos os requisitos subjacentes ao procedimento, servindo o
presente relatório para divulgar os resultados do período de discussão pública do
REOT.
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II. DISCUSSÃO PÚBLICA
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E SUA DIVULGAÇÃO

A proposta de Relatório do Estado do Ordenamento do Território do Plano Diretor
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, abreviadamente designado por REOT, foi sujeita
a discussão pública durante um período de 30 dias úteis, a contar do 5.º dia após
publicação do Aviso no jornal Notícias de Aguiar, mais concretamente, no período
compreendido entre 21 de março e 4 de maio de 2018.
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O Aviso continha informação do período de discussão pública, locais de consulta da
proposta de REOT e forma de apresentação da participação.
A Câmara Municipal divulgou o Aviso no jornal Notícias de Aguiar, na edição de 13
de março de 2018 (Anexo II), na página do Município (Anexo III), na sede das juntas
de freguesia do concelho e nos dois edifícios da Câmara Municipal.

CONSULTA DA DOCUMENTAÇÃO

Durante o período de discussão pública, a proposta de REOT esteve disponível para
consulta na Divisão de Ambiente e Urbanismo (DAU), no edifício do antigo Palacete
Silva, na rua Comendador Silva, em Vila Pouca de Aguiar, no horário normal de
expediente. A versão em formato digital esteve disponível para consulta na página
da internet do Município.

MODO E FORMATO DE PARTICIPAÇÃO

Durante o período de discussão pública, os interessados puderam apresentaram as
suas reclamações, observações ou sugestões através do preenchimento de um
Formulário de Participação (Anexo IV) disponibilizado em ficheiro, para download,
através do site, ou no Setor de Atendimento ao Público e na DAU.
Quanto à entrega do Formulário de Participação, admitiram-se as seguintes
modalidades:
− Envio por correio normal, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal;
− Apresentado presencialmente no Setor de Atendimento ao Público.
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III. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES

No decorrer do período de discussão pública não foram apresentadas pelos
particulares quaisquer reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimento acerca da proposta de REOT.
No que se refere à participação em termos de consultas “in loco”, também não se
registou nenhuma consulta.
A proposta de REOT não sofre alterações uma vez que não foi apresentada nenhuma
reclamação, observação ou sugestão.
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IV. CONCLUSÃO

Uma vez que não foram apresentadas pelos particulares reclamações, observações
ou sugestões, a proposta de REOT não sofre alterações, pelo que a versão submetida
a discussão pública poderá constituir a versão final da proposta a submeter à
apreciação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 189.º
do RJIGT.
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ANEXOS

ANEXO I

Ilustração 1: Deliberação da Câmara Municipal relativa à abertura do período de discussão pública do REOT

ANEXO II

Ilustração 1: Extrato do Jornal “Notícias de Aguiar” – Publicitação do Aviso de abertura do período de discussão
pública do REOT

ANEXO III

Ilustração 3: Página do Município – Publicitação do período de discussão pública e consulta dos documentos do REOT

ANEXO IV

Ilustração 4: Formulário de Participação

