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Na sequência da Conferência Procedimental da 5ª alteração do PDM do Cartaxo, realizada ao abrigo do n.º 3 do artigo 86.º 

conjugado com o n.º 2 do artigo 119.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, foram feitas correções ao 

relatório de fundamentação que acompanha a proposta de alteração, e que a seguir se apresentam: 

 

PONTO 1 – ANTECEDENTES E FUNDAMENTAÇÃO 

 

• Versão 1 – página 6: 

 

Por outro lado e apesar do início do procedimento ter sido deliberado com base nos Termos de Referência cujo conteúdo incide 

sobre o acima descrito, pensa-se não existir inconveniente de nesta proposta de alteração se poder incluir: 

1. Processos de regularização abrangidos pelo D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de 

julho, para os quais já foram proferidas deliberações com o resultado da decisão tomada, em sede de conferência decisória, 

quanto ao pedido de regularização e que estejam condicionados pela alteração, revisão ou elaboração do IGT e/ou 

alteração da delimitação de servidão administrativa ou de restrição de utilidade pública. Para estes casos, a alteração 

proposta será exclusivamente ao nível do regulamento, na medida em que este regime extraordinário se aplica à atividade, 

pelo que a fazer-se alteração da cartografia, implicaria afetar as edificações associadas à atividade a uma determinada 

classe/categoria de espaço, o que inviabilizaria uma futura atividade de um setor diferente daquele para o qual foi aprovada 

a regularização;  

2. Outros acertos ao regulamento do PDMC que, por lapso, não foram tidos em conta, na 4ª alteração (última alteração do 

PDMC publicada). 

 

• Versão 2 – página 6: 

 

Por outro lado e apesar do início do procedimento ter sido deliberado com base nos Termos de Referência cujo conteúdo incide 

sobre o acima descrito, pensa-se não existir inconveniente de nesta proposta de alteração se poder incluir outros acertos ao 

regulamento do PDMC que, por lapso, não foram tidos em conta, na 4ª alteração (última alteração do PDMC publicada). 

 

 

PONTO 2 – OS OBJETIVOS DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

• Versão 1 – página 6: 

 

Objetivo 1 - Enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades económicas existentes e em processos de modernização; 

Objetivo 2 - Modernizar e tornar mais competitivo o tecido empresarial local; 

Objetivo 3 - Promover e apoiar a dinâmica empresarial e a criação de emprego à escala local; 

Objetivo 4 - Permitir ampliações em edifícios destinados a equipamentos licenciados ao abrigo de direito anterior em data 

anterior à da publicação do PDMC;  
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Objetivo 5 – Enquadrar os processos de regularização de atividade económica abrangidos pelo D.L. n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, que estejam condicionados pela alteração do PDMC. 

 

• Versão 2 – página 6: 

 

No âmbito desta proposta de alteração ao PDMC definem-se 5 objetivos estratégicos: 

Objetivo 1 - Enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades económicas existentes e em processos de modernização; 

Objetivo 2 - Modernizar e tornar mais competitivo o tecido empresarial local; 

Objetivo 3 - Promover e apoiar a dinâmica empresarial e a criação de emprego à escala local; 

Objetivo 4 - Permitir ampliações em edifícios destinados a equipamentos coletivos licenciados ao abrigo de direito anterior, 

assim como a instalação de equipamentos coletivos no âmbito da vocação da Área Verde de Proteção e Enquadramento;  

 

 

PONTO 4.1.2. – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO – LAR DE S. JOÃO 

 

• Versão 1 – página 20: 

 

| QUADRO DE SOLUÇÕES QUE PERMITAM ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

(…) 

Neste sentido, a solução apontada pressupõe a alteração da planta do Aglomerado Urbano do Cartaxo, introduzindo correções 

à categoria de “Área Urbanizada” nas subcategorias de “Zona Consolidada” e “Zona a Completar ou Reabilitar”, integrando toda 

a área envolvente em “Zona Consolidada” como a seguir se apresenta: 

 

• Versão 2 – página 20: 

 

| QUADRO DE SOLUÇÕES QUE PERMITAM ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

(…) 

Neste sentido, a solução apontada pressupõe a alteração da planta do Aglomerado Urbano do Cartaxo, introduzindo correções 

à categoria de “Área Urbanizada” nas subcategorias de “Zona Consolidada” e “Zona a Completar ou Reabilitar”, integrando toda 

a área envolvente em “Zona Consolidada” como a seguir se apresenta. No entanto, existem umas pequenas “bolsas” não 

consolidadas, mas por forma a dar uma coerência às delimitações propostas daquelas subcategorias, foi opção a sua total 

integração em “Zona Consolidada”. 
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PONTO 4.2. – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PDM 

 

• Versão 1 – página 31: 

 

Resumindo, os acertos que se pretendem fazer ao regulamento do Plano, incidem em: 

 

1. Permitir ampliações em edifícios destinados a equipamentos, licenciados ao abrigo de direito anterior e em data 

anterior à da publicação do PDMC;  

2. Admitir a legalização de edificações existentes à data de entrada em vigor do PDMC; 

3. Enquadrar os processos de regularização de atividade económica abrangidos pelo D.L. n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, que estejam condicionados pela alteração do PDMC; 

4. Admitir, em espaço industrial a instalação de Operadores de Gestão de Resíduos (OGR) não perigosos. 

 

 

• Versão 2 – página 31: 

 

Resumindo, os acertos que se pretendem fazer ao regulamento do Plano, incidem em: 

 

1. Permitir ampliações em edifícios destinados a equipamentos coletivos, licenciados ao abrigo de direito anterior: 

Verifica-se, atualmente, a necessidade por parte de alguns equipamentos instalados no município e com a atividade 

devidamente licenciada, de fazer face à procura que têm e a qual os obrigará a fazer ampliações das suas instalações. 

No entanto, a categoria de espaço, para onde se prevê a ampliação, não admite a instalação de equipamentos, pelo 

que se pretende nesta proposta de alteração contrariar esta impossibilidade, por forma a promover o desenvolvimento 

da atividade, sem contudo, por em causa a estabilidade ecológica e ambiental do território. 

2.  Admitir a instalação de equipamentos coletivos no âmbito da vocação do espaço a que corresponde a Área Verde de 

Proteção e Enquadramento; 

3. Admitir a legalização de edificações existentes à data de entrada em vigor do PDMC; 

4. Admitir, em espaço industrial a instalação de Operadores de Gestão de Resíduos (OGR) não perigosos; 

5. Permitir a ampliação e construção de anexos de apoio a habitações, edificadas em espaço agrícola e/ou florestal e em 

parcelas com área inferior a 4 ha: 

Pretende-se admitir como área máxima admissível para a construção e/ou ampliação dos anexos 80 m2. Atualmente 

o PDM, admite a ampliação de habitações legalmente existentes, em prédios rústicos com área inferior a 4 ha, até 400 

m2, incluindo anexos. Ora, nesta proposta de alteração quer-se limitar a área total de construção dos anexos a 80 m2.  

De acordo com a Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de março, que fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas 

destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização coletiva, 

estabelece-se para uma habitação unifamiliar com área total de construção superior a 300 m2, até um máximo de 3 

lugares de estacionamento, prevendo-se para estacionamento em edifício 30 m2. Atendendo a estes valores, se 
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pensarmos num anexo com função atribuída a garagem para 3 lugares de estacionamento, verificamos que 80 m2 

não será demasiado, mesmo que se pondere apenas 2 lugares de estacionamento. Não podemos esquecer que 

atualmente as pessoas sentem necessidade de ter uma churrasqueira, entre outros “apoios” do género, o que vem 

mais uma reforçar a admissibilidade dos 80 m2. 

 

PONTO 4.2.2 – ARTIGO 17.º - ÁREA VERDE DE PROTEÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

• Versão 1 – página 32: 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 17.º  
[…]  

1 -  […]; 

2 -  Nos espaços definidos no número anterior e não sujeitos ao regime da REN, a Câmara Municipal poderá autorizar a 

edificação de uma habitação isolada e unifamiliar, desde que a parcela tenha uma dimensão igual ou superior a 2500 m², 
sem prejuízo das parcelas de menor dimensão, devidamente registadas à data de entrada em vigor deste PDM, obedecendo 
aos seguintes parâmetros urbanísticos:  

a)  […]; 

b)  […]; 

c)  […]; 

d)  […]; 

e)  […].” 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 17.º  
[…]  

1 -  […]; 

2 -  Nos espaços definidos no número anterior e não sujeitos ao regime da REN, a Câmara Municipal poderá autorizar a 

edificação para habitação isolada e unifamiliar e equipamento coletivo, desde que a parcela tenha uma dimensão igual ou 
superior a 2500 m², sem prejuízo das parcelas de menor dimensão, devidamente registadas à data de entrada em vigor 
deste PDM, obedecendo aos seguintes parâmetros urbanísticos:  

a)  […]; 

b)  […]; 
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c)  […]; 

d)  […]; 

e)  […]. 

 

• Versão 1 – página 32: 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 17.º  
[…]  

1 -  […]; 

2 -  […]; 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 17.º  
[…]  

1 -  […]; 

2 - […]   

3. Na área verde de proteção e enquadramento poderá ainda admitir-se a: 

a) Instalação de equipamento coletivo no âmbito da vocação do espaço devendo observar os seguintes parâmetros: 

i) Índice de utilização: 0,10; 

ii) Índice de impermeabilização: 0,5. 

b) O aumento da área total de construção legalmente existente destinada a equipamento coletivo em atividade, desde 

que a mesma não exceda 30% da área total licenciada. 

 

PONTO 4.2.6. – ARTIGO 40.º ÁREA DE VOCAÇÃO RECREATIVA 

 

• Versão 1 – página 39: 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 40.º 
[…] 

1 -  […].  
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2 -  As condições de ocupação serão estabelecidas em plano de pormenor, ficando o licenciamento de qualquer edificação 
sujeito à prévia aprovação daquele plano.” 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 40.º 
[…] 

1 -  […]. 

2 – Para investimentos que englobem valores iguais ou superiores a 2.000.000,00€, as condições de ocupação serão 
estabelecidas em plano de pormenor, ficando o licenciamento de qualquer edificação sujeito à prévia aprovação daquele 
plano; 

3 –  Para os restantes investimentos, aplica-se o disposto no artigo 39.º deste Regulamento. 

 

• Versão 2: 

Este ponto foi eliminado. 

 

 
PONTO 4.2.7. - CRIAÇÃO DE UMA NOVA SECÇÃO III - CONSTRUÇÕES EXISTENTES E ADITAMENTO AO 

ARTIGO 65-A.º  
 

• Versão 1 – página 39: 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 65-A.º 
Legalização de construções existentes 

 

1 - A Câmara Municipal, pode legalizar edificações existentes com uso habitacional, equipamentos, comercial ou de serviços, 
quando haja divergência com os usos admitidos na categoria de espaço em que as mesmas se integram, desde que:  

a) Se garanta conformidade com os regimes legais das servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, caso 
existam;  

b) Seja verificada a sua existência através da cartografia que serviu de base ao presente Plano;  
c) Seja comprovada a correspondência entre os documentos que instruem o processo de licenciamento e as construções 

existentes;  
d) Seja garantida a estabilidade e segurança das construções por técnico responsável que se responsabilize pelos 

espetos estruturais da obra realizada;  
e) Sejam cumpridos os requisitos mínimos estabelecidos na legislação aplicável à respetiva construção, designadamente 

a Portaria n.º 243/84, de 17 de Abril;  
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f) Seja garantido um desagravamento, ainda que parcial, das desconformidades verificadas quanto ao cumprimento dos 
parâmetros urbanísticos e/ou as caraterísticas de conformação física, permitindo alcançar melhorias relevantes quanto 
à inserção urbanística e paisagística.  

 
2 - Admite-se a legalização das operações urbanísticas necessárias à regularização das atividades a que se refere o D.L. n.º 

165/2014, de 5 de novembro, na sua recção atual, e que tenham recebido deliberação favorável ou deliberação final 
condicionada na conferência decisória prevista neste diploma, independentemente da categoria de espaço onde se 
localizam e no estrito cumprimento das condições impostas na conferência decisória.  

 

 

• Versão 2 – página 39 (passou para ponto 4.2.9.): 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 65-A.º 
Legalização de construções existentes 

 

A Câmara Municipal, pode legalizar edificações existentes com uso habitacional, equipamentos, comercial ou de serviços, 
quando haja divergência com os usos admitidos na categoria de espaço em que as mesmas se integram, desde que:  

g) Se garanta conformidade com os regimes legais das servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, caso 
existam;  

h) Seja legalmente comprovada a sua existência à data da publicação do PDM;  
i) Seja comprovada a correspondência entre os documentos que instruem o processo de licenciamento e as construções 

existentes;  
j) Seja garantida a estabilidade e segurança das construções por técnico responsável que se responsabilize pelos 

espetos estruturais da obra realizada;  
k) Sejam cumpridos os requisitos mínimos estabelecidos na legislação aplicável à respetiva construção, designadamente 

a Portaria n.º 243/84, de 17 de Abril;  
l) Seja garantido um desagravamento, ainda que parcial, das desconformidades verificadas quanto ao cumprimento dos 

parâmetros urbanísticos e/ou as caraterísticas de conformação física, permitindo alcançar melhorias relevantes quanto 
à inserção urbanística e paisagística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


