
 

                   CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
         

                     REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE PONTA DELGADA 

                                                                          4ª FASE - VERSÃO FINAL                                  

                                                                  RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA                                                                                           ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

                                                                                                       SETEMBRO / 2005 



 

Revisão do Plano Director Municipal do Concelho de Ponta Delgada 
4ª Fase - Versão Final – Agosto 2005 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

 

 

1) INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório insere-se no disposto no ponto 10 do Artigo 77º do Decreto-Lei nº 
380/99, de 22 de Setembro alterado pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro, 
designadamente: 

“Findo o período de discussão pública, a Câmara Municipal divulga e pondera os respectivos resultados e 

elabora a versão final da proposta para aprovação.” 

O aviso de publicitação do período de discussão pública foi publicado no Diário da 
República, 2ª série, n.º 50, apêndice n.º 34/2005 de 11 Março, anunciando o inicio da 
discussão pública para 31 de Março, contudo devido à concertação com a ANA 
Aeroportos houve necessidade de adiar o início da discussão pública, pelo que se fez 
publicar novo aviso no Diário da República informando que o período de discussão 
pública estaria aberto a partir de 18 de Abril por 44 dias úteis (até 24 de Junho) (Aviso n.º 
2918-A/2005 2 Série Apêndice n.º 59 de 2 de Maio). 

O Plano encontrou-se à disposição dos interessados nas 24 Juntas de Freguesia do 
Concelho, no Gabinete de Apoio ao Munícipe no edifício dos Paços do Concelho e na 
Internet no sítio da Câmara (www.pontadelgadadigital.com).  

Para além do Plano estar à disposição dos interessados, o gabinete técnico da Câmara 
disponibilizou diariamente um técnico para quaisquer esclarecimentos. 

Conforme dispõe a legislação, publicitou-se nos seguintes jornais a abertura da 
discussão pública: 

- Expresso das Nove - dia 15 de Abril;  

- Açoriano Oriental - 15/16/17 de Abril;  

- Correio dos Açores - 15/16/17. 
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A sessão pública de esclarecimentos que se efectuou no Centro Municipal de Cultura da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada, realizou-se no dia 30 de Maio, pelas 18 e 30, tendo 
sido publicitada no Açoriano Oriental e Correio do Açores, nos dias 28 e 29 de Maio. 

 

O presente relatório regista todas as participações enviadas à Câmara Municipal de 
Ponta Delgada e sistematiza-as em ficha, segundo os seguintes campos: 

- Identificação do requerente – nome, morada, número de identificação fiscal, tipo de 
entidade; 

- Número de registo; 

- Localização da reclamação – freguesia e local; 

- Tipologia da participação; 

- Tema-chave dominante; 

- Síntese da participação. 

 

Apresenta-se igualmente uma breve análise estatística das participações enviadas e 
identificam-se os temas-chave dominantes para os quais se dá uma resposta geral.  

Por fim identificam-se quais as alterações que deverão ser integradas na versão final do 
Plano Director Municipal bem como a tipologia da reclamação e respectiva 
fundamentação. São também descritas as alterações solicitadas pela Câmara Municipal e 
pelas entidades que acompanharam o Plano. 
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2) ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES 

 

Foram apresentadas 93 participações na Câmara Municipal de Ponta Delgada, 85 das 
quais por particulares, 2 por associações e 6 por organismos públicos. 

As associações que apresentaram reclamação foram: Comissão de Protecção de 
Pessoas e Bens da Pedreira do Meio, Grupo de Moradores de São Roque. Os 
organismos públicos que apresentaram reclamações foram: Junta de Freguesia da Ajuda 
da Bretanha (2 participações), Junta de Freguesia da Fajã de Cima, Junta de Freguesia 
de Feteiras, Junta de Freguesia de Remédios, Junta de Freguesia de Santo António. 

A distribuição das participações por freguesia é a seguinte: 

Freguesia Nº de Participações 
Ajuda da Bretanha 3 
Arrifes 2 (1) 
Candelária 0 
Capelas 5 
Covoada 1 
Fajã de Baixo 4 
Fajã de Cima 5 
Fenais da Luz 8 
Feteiras 2 
Ginetes 1 
Livramento 5 (2) 
Matriz (São Sebastião) 3 
Mosteiros 2 
Pilar da Bretanha 0 
Relva 3 
Remédios 1 
Santa Bárbara 4 
Santa Clara 9 
Santo António 6 
São José 1 
São Pedro 2 
São Roque 10 
São Vicente Ferreira 9 
Sete Cidades 1 
Sem localização 3 
(1) mais 2 participações simultaneamente em Arrifes e Santa Clara 
(2) mais 1 participação em Livramento e Candelária 
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Relativamente à tipologia da participação apenas 31 são enquadráveis nas categorias 
previstas no nº 7 do artigo 77º do Decreto-lei nº 380/99, de 22 de Setembro alterado pelo 
Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro, sendo as restantes de outra natureza. 

 

Tipologia da participação Nº de Participações 

Desconformidade com outros instrumentos de 
gestão territorial eficazes 

2 

Incompatibilidade com planos, programas e 
projectos que devessem ser ponderados em fase de 
elaboração 

10 

Desconformidade com disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 

2 

Eventual lesão de direitos subjectivos 17 

 

No que toca ao conteúdo da reclamação, mais de metade dos requerentes pretende a 
reclassificação do solo rural para urbano, tendo ainda alguma relevância os pedidos 
relativamente à requalificação (dentro da classe de solo urbano) de “urbanização possível 
de programar” para “urbanizado”. No quadro seguinte apresentam-se os resultados 
obtidos: 

 

Tema - chave dominante Nº de Participações 

Alteração dos indicadores de edificabilidade em solo rural 2 

Alteração dos indicadores de edificabilidade em solo urbano 5 

Alterações relativamente a Instrumentos de Gestão Territorial em vigor 3 

Alterações relativamente a projectos licenciados 2 

Incorrecções de limites por questões de cartografia ou lapso na identificação de 
usos existentes 

4 

Reclassificação do solo (rural/urbano) 50 

Reclassificação do solo (urbano/rural) 6 

Requalificação do solo 11 

Outros 17 
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3) QUESTÕES RECORRENTES NAS PARTICIPAÇÕES APRESENTADAS 

 

As reclamações, observações ou sugestões apresentadas no âmbito da Discussão 
Pública da Revisão do Plano Director Municipal de Ponta Delgada reportam-se a um 
conjunto de situações recorrentes sobre as quais se dá aqui uma resposta genérica, sem 
prejuízo de resposta fundamentada aos interessados que invoquem, designadamente: 

a) a desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; 

b) a incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser 
ponderados em fase de elaboração; 

c) a desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

d) a eventual lesão de direitos subjectivos. 

 

Reclassificação do solo nas áreas envolventes ao Aeroporto de Ponta Delgada 

Tendo sido equacionada em sede de elaboração da Revisão do Plano Director Municipal 
de Ponta Delgada a classificação do solo em questão como urbano, por razões de 
interesse público derivadas da necessidade de expansão do Aeroporto, esta classificação 
não foi adoptada. 

 

Programação e Execução – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão e Solos 
cuja Urbanização é possível programar 

 “Os “Solos cuja urbanização é possível programar” são áreas que carecem de infra-
estruturação e que devem ser implementadas de forma planeada, devendo ser sujeitas a 
Plano de Pormenor ou de Urbanização ou ainda a outro instrumento de programação que 
garanta o correcto ordenamento do território e o melhor aproveitamento dos terrenos.” 
(Relatório – Volume II – Domínio Urbano – ponto 2.2) 

As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, adiante designadas por UOPG, 
demarcam áreas de intervenção que, para efeitos da programação da execução do PDM, 
deverão ser objecto de instrumentos que desenvolvam e concretizem os objectivos e 
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termos de referência consignados neste título, de modo a promover a sua coerência 
espacial e funcional. (ver Regulamento – Artigo 116º número 1) 

As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão podem abranger solos urbanizados e 
solos cuja urbanização é possível programar dependendo dos objectivos de ordenamento 
bem como e consequentemente, do instrumento de programação a adoptar para esses 
fins. 

Para efeitos de programação e de execução do PDM, consideram-se os seguintes 
instrumentos: 

a) Plano de Urbanização (PU); 

b) Plano de Pormenor (PP); 

c) Programa de Acção Territorial (PAT); 

d) Os instrumentos de execução previstos na Subsecção II do Capítulo V do 
Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº310/2003, 
de 10 de Dezembro, bem como as operações urbanísticas definidas no art.º 2º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 
177/2001, de 4 de Junho. ( ver ”Regulamento – Artigo 117º número 1) 

 

O licenciamento ou autorização de operações urbanísticas nestas áreas – áreas 
abrangidas pelas UOPG – é possível mesmo na ausência de Plano de Urbanização ou 
Plano de Pormenor, ficando no entanto dependente de determinadas condições, cuja 
avaliação e verificação cabe à Câmara Municipal. Tal como se encontra expresso no 
Regulamento – Artigo 152º nº 1 a 3: 

“1. Na falta dos Plano de Urbanização ou dos Planos de Pormenor referidos na secção 
anterior, admitem-se operações de loteamento ou de construção nas seguintes 
condições: 

a) Em terrenos confinantes com áreas urbanizadas; 

b) Quando se possam efectuar ligações às redes públicas de infra-estruturas, 
nomeadamente vias pavimentadas, rede de abastecimento de água e rede de 
esgotos; 
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c) Quando a ocupação proposta não inviabilize a posterior urbanização da 
restante área de expansão. 

2. Na falta de Planos de Urbanização ou de Pormenor, o licenciamento ou autorização de 
operações urbanísticas que não se enquadrem no disposto no número anterior ou que 
coloque em causa o desenvolvimento urbano harmonioso de uma determinada área do 
território, depende de prévia celebração, entre o Município de Ponta Delgada e os 
interessados, de programa de acção territorial, contrato de urbanização ou contrato de 
desenvolvimento urbano.. 

3. As figuras contratuais referidas no número anterior devem integrar estudos 
urbanísticos que definam a ocupação urbana, localização da rede viária, dos espaços 
verdes e de utilização colectiva e os espaços destinados a equipamentos colectivos e 
especificam as operações urbanísticas que asseguram a respectiva concretização.. 

 (...)” 

Assim sendo, a Câmara Municipal poderá identificar o instrumento ou estudo mais 
adequado para a prossecução da coerência espacial e funcional da área a urbanizar, e 
consequentemente deverá identificar a área de intervenção respectiva que não tem de 
corresponder obrigatoriamente à totalidade da área identificada no Plano Director 
Municipal como Unidade Operativa de Planeamento e Gestão. 

 

Critérios de delimitação dos perímetros urbanos e de reclassificação do solo 

1) A proposta de classificação do solo apresentada na Revisão do Plano Director 
Municipal de Ponta Delgada tem por base o Plano Director Municipal em vigor e o 
Plano de Urbanização de Ponta Delgada e Áreas Envolventes. 

2) Estabeleceu como princípio o de não reduzir a capacidade construtiva conferida pelo 
Plano Director Municipal e Plano de Urbanização de Ponta Delgada e Áreas 
Envolventes em vigor, quer no que respeita a parâmetros de edificabilidade como no 
que respeita à classificação do solo. Exceptuam-se apenas situações de acertos nos 
limites das áreas em risco de erosão que resultam da utilização de nova cartografia 
com maior rigor que a utilizada no anterior Plano Director Municipal. 
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3) Mantiveram-se alguns dos critérios estabelecidos nos Instrumentos de Gestão 
Territorial em vigor, designadamente a delimitação dos perímetros por uma faixa de 
50 metros ao longo das vias e caminhos existentes.  

4) A Câmara Municipal no gozo da discricionaridade técnica que lhe assiste na 
elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do Território adoptou os 
seguintes critérios para a delimitação do solo rural: 

a) As alterações propostas aos perímetros urbanos, de reclassificação e 
requalificação do solo, decorrem genericamente das seguintes situações:  

- alterações já previstas em instrumentos de gestão territorial aprovados ou em 
curso, nomeadamente no Plano de Pormenor da Canada dos Valados, no Plano 
de Pormenor do Parque Empresarial e no Plano de Pormenor da Fajã de Cima;  

- delimitação de áreas para a construção de habitação social;  

- correcção e ampliação das áreas urbanizadas ao longo de vias existentes nas 
situações em que já exista ocupação ou que as condições morfológicas dos 
terrenos se apresentem favoráveis à construção, carecendo apenas, na maior 
parte das situações, do prolongamento das redes de infra-estruturas existentes; 

- reclassificação do solo em áreas intersticiais ou adjacentes aos perímetros 
urbanos com ocupação dispersa e sujeitas a forte pressão de urbanização 
(Capelas, S.Vicente Ferreira, Arrifes e Livramento)- 

- necessidades de reestruturação e requalificação de tecidos consolidados através 
da criação de uma nova estrutura urbana (Arrifes); 

- incorporação de pequenas áreas com potencial turístico localizadas na orla 
marítima, no sentido de viabilizar a estratégia de desenvolvimento económico e 
social do concelho (frente marítima da cidade). 

b) Apesar dos “solos urbanizados” serem consideradas áreas infra-estruturadas e 
total ou parcialmente ocupadas, áreas abrangidas por alvarás de loteamento 
plenamente eficazes e áreas abrangidas por Planos de Pormenor em vigor 
(Regulamento – Artigo 14º número 2), consideraram-se também integradas nos 
“solos urbanizados”, faixas de terreno que apresentam ainda uma ocupação 
incipiente e não que não estão completamente infra-estruturadas no que respeita 
a pavimentação adequada, perfil transversal, rede de águas, esgotos e 
electricidade. Esta opção decorre do facto de se ter considerado como “solos cuja 
urbanização é possível programar” apenas as áreas que devem ser 
implementadas de forma planeada e programada, devendo por esta razão ficar 
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sujeitas a Plano de Pormenor ou de Urbanização ou ainda a outro instrumento de 
programação que garanta o seu correcto ordenamento. Considerou-se portanto, 
tal como no Plano Director Municipal em vigor, que a ocupação linear ao longo 
das vias ou caminhos existentes - processo de urbanização característico desta 
região - não carece de instrumento de programação até porque já se encontra 
definido o corredor de passagem das infra-estruturas. 

c) O prolongadamento das faixas de “solo urbanizado” ao longo das vias foi feita até 
a um limite físico (grota, cruzamento) ou até 50 metros após a última construção. 

d) A delimitação dos perímetros urbanos teve ainda em conta a salvaguarda da 
acessibilidade e a protecção de pessoas e bens pelo que não viabilizou novas 
ocupações ao longo das vias regionais e de outras vias que independentemente 
da sua classificação tenham de um papel importante na rede viária concelhia, pelo 
que se procurou que a expansão se fizesse ao longo das vias de acesso local. 

5) A Câmara Municipal irá proceder à adequada infra-estruturação das vias integradas 
nos “solos urbanizados” tal como se encontra previsto no Programa do Plano. 

 

Explorações agro-pecuárias em solo urbano 

A reclassificação do solo – de rural para urbano – não inviabiliza a manutenção das 
explorações agrícolas e pecuárias pré-existentes, nem a implementação de quaisquer 
outros empreendimentos validamente autorizados ou licenciados anteriormente à entrada 
em vigor do PDM. 

 

Rede viária proposta 

No Regulamento - Artigo 55º número 2 – refere-se que: 

(...) 

2. Os traçados das vias propostas constantes da Planta de Ordenamento podem ser 
ajustados no âmbito de instrumentos de programação ou de projectos de infra-estruturas 
desde que a nova solução cumpra os objectivos que estão na base da sua demarcação.” 
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Desta forma, os traçados das vias propostas representados na Planta de Ordenamento 
são indicativos.  

Operações urbanísticas válidas à data de entrada em vigor da Revisão do Plano 
Director Municipal 

As operações urbanísticas com aprovação ou licenciamento válidos à data de entrada em 
vigor da Revisão do Plano Director Municipal continuam válidas mesmo quando não 
conformes com as disposições do Plano. 

 

Terrenos classificados como “Áreas para Habitação Social e Equipamentos 
Colectivos” 

No relatório está escrito que “As áreas delimitadas na Planta de Ordenamento são áreas 
que pertencem à Câmara Municipal ou ao Governo Regional” pelo que se prevê, caso 
ainda não se tenha verificado, a sua aquisição pela Autarquia. 

Por outro lado, “nas definições do regulamento - aparece habitação social incluindo 
habitação a custos controlados”. 

As Habitações de Custos Controlados ou Habitações Sociais são construídas e 
adquiridas com o apoio financeiro do Estado, que, para o efeito, concede benefícios 
fiscais e para-fiscais e financiamento bonificado, quer para a aquisição e criação de infra-
estruturas dos terrenos, quer para a construção. 

A concessão destes financiamentos tem como pressuposto a construção de qualidade, 
inserida dentro de certos parâmetros em termos de áreas por tipologia e a que 
corresponde um valor máximo de venda. 

São consideradas habitações de custos controlados as que sejam promovidas com o 
apoio financeiro do Estado e que obedeçam aos limites de área bruta, custo de 
construção e preço de venda fixados na Portaria nº 500/97, de 21 de Julho, 
nomeadamente por: 

• Câmaras Municipais;  

• Instituições Particulares de Solidariedade Social;  

• Cooperativas de Habitação;  

• Empresas Privadas. 
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Relação com outros Instrumentos de Gestão Territorial em vigor 

Os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor no município de Ponta Delgada – Planos 
Especiais de Ordenamento do Território - que prevalecem sobre o Plano Director 
Municipal são o Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Sete 
Cidades e o Plano de Ordenamento da Orla Costeira Feteiras/Fenais da Luz/Lomba de 
São Pedro. 

A delimitação, classificação e qualificação do solo no aglomerado das Sete Cidades 
cumpre o disposto no Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Sete 
Cidades. 
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4) ALTERAÇÕES A EFECTUAR 

 

A) Correcções de erros materiais nas disposições regulamentares 

- introduzir no artigo 56º - Parâmetros de dimensionamento dos Espaços Verdes e de 
Utilização Colectiva, Infra-estruturas e Equipamentos de Utilização Colectiva, a tipologia 
de habitação unifamiliar 

- introduzir a freguesia de Santa Clara para efeitos de aplicação de parâmetros nas áreas 
predominantemente habitacionais, lapso que decorre de esta freguesia ainda não ter sido 
criada aquando da elaboração do Plano Director em vigor e do Plano de Urbanização de 
Ponta Delgada e Áreas Envolventes 

 

B) Correcções de erros materiais na representação cartográfica 

Freguesia de Feteiras - correcção de erro gráfico na Planta de Ordenamento – terreno 
qualificado como equipamentos que é um terreno da SRHE destinado a Habitação Social. 

Freguesia do Livramento - correcção do traçado da Canada de Santa Rosa e 
redelimitação do solo urbano em função desta correcção. 

Freguesia de São Pedro - rectificação de áreas classificadas por lapso como “Áreas de 
Equipamentos Colectivos”. 

Freguesia de São Roque – marcação de uma ligação viária existente – prolongamento 
do beco da Canada das Maricas. 

Freguesia de São Vicente Ferreira – correcção dos limites da Reserva Ecológica numa 
área plana que se encontra identificada como “Áreas em risco de erosão”. 

 

C) Acertos de cartografia determinados por incorrecções de cadastro, 
transposição de escalas, de definição de limites físicos identificáveis no 
terreno 

Freguesia de Ajuda da Bretanha – acerto dos limites do solo urbano. 

Freguesia de Arrifes - correcção dos limites do cemitério. 
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Freguesia de Mosteiros - acerto dos limites do solo urbano de acordo com levantamento 
topográfico. 

Freguesia de Santa Clara - correcção dos limites das “Áreas para Actividades 
Económicas Propostas”. 

Freguesia de São Roque – correcção dos limites dos terrenos afectos à ampliação do 
parque desportivo. 

 

D) Alterações que resultam de reclamações que se enquadram nos 
critérios de delimitação dos perímetros urbanos adoptados na Revisão 
do Plano Director Municipal 

Freguesia de Arrifes - ampliação da faixa de solo urbano na continuação da faixa 
proposta confinante com a Estrada Municipal, tendo em conta a criação de uma frente 
urbana do outro lado desta via. 

Freguesia da Covoada – ampliação de solo urbano na continuação da faixa proposta 
confinante com a Estrada Regional, tendo em conta a criação de uma variante a esta via. 

Freguesia de Fenais da Luz - ampliação da faixa de solo urbano na continuação da 
faixa proposta confinante com a estrada, à semelhança do que acontece do outro lado da 
via e acerto na faixa de solo urbano por forma permitir alargar o nó de acesso à canada. 

Freguesia de Fenais da Luz – acerto do perímetro urbano de acordo com Plano Director 
Municipal em vigor. 

Freguesia de Santo António – pequenos acertos nos limites do solo urbano tendo em 
atenção a conformidade com o POOC. 

Freguesia de São Roque - ampliação da faixa de solo urbano na continuação da faixa 
proposta confinante com a estrada, à semelhança do que acontece do outro lado da via. 

Freguesia de São Roque - ampliação da faixa de solo urbano na continuação da Rua 
das Necessidades. 
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E) Correcções para compatibilização com planos, programas e projectos 
que devessem ser ponderados em fase de elaboração 

Freguesia de Arrifes – correcção do traçado da via de ligação ao nó da circular proposta 
tal como já se encontrava previsto no Plano de Urbanização de Ponta Delgada e Áreas 
Envolventes e marcação de uma nova ligação viária prevista 

Freguesia do Livramento – reposição da classificação do solo urbano tal como já se 
encontrava previsto no Plano de Urbanização de Ponta Delgada e Áreas Envolventes 

Freguesia de São Vicente Ferreira – correcção das áreas cuja urbanização é possível 
programar de acordo com espaços turísticos do anterior PDM (área em falta). 

 

F) Clarificação ou reformulação de critérios de ordenamento solicitados 
pela Câmara Municipal 

- Alterar a cércea de 8 para 9 metros para os meios complementares de alojamento 
turístico nas quintas com interesse patrimonial e solares parcialmente inseridos em solo 
urbano por forma a diminuir a área de implantação com a permissão de mais 1 piso. 

- Artigo 41º - alterar critérios de demolição de edifícios de modo a incluir a criação de 
estacionamento público 

- adoptar os parâmetros da portaria relativamente ao dimensionamento do 
estacionamento para habitação e não exigir que os lugares sejam todos dentro do lote 
quando tecnicamente se revele impossível. 

- definir como parâmetro no solo rural ICB-0,07 em vez de IIB- 0,035 por forma a permitir 
a construção num só piso, o que pode ser mais favorável à integração paisagística da 
construção. 

- eliminar as condicionantes nos solos urbanos relativamente a rampas e terrenos com 
declives acentuados, sendo estas situações avaliadas caso a caso pela Câmara 
Municipal após apresentação de levantamento topográfico a escala adequada. 

- diminuir a percentagem de áreas mínimas para comércio e serviços nos loteamentos 
por serem demasiado altas face à procura existente para estes espaços. 
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- definir que nos casos das majorações previstas para a reconversão urbanística de solos 
ocupados por actividades industriais ou de armazenagem e de incentivo à construção de 
habitação social, estas não contam para efeitos de cedências para Espaços Verdes e de 
Utilização Colectiva e Equipamentos de Utilização Colectiva. 

- salvaguardar que a cércea máxima dos estabelecimentos hoteleiros em solo urbano não 
seja inferior à permitida no solo rural. 

- clarificar no regulamento que os incentivos à habitação social e à reconversão não são 
cumulativos. 

- clarificar que a majoração não tem de ser realizada apenas através da introdução de 
mais 1 piso. 

- clarificar o que se entende por operações urbanísticas com obras de urbanização para 
efeitos da aplicação dos índices 

- clarificar a questão dos 3,00 metros de tolerância na cércea dos edifícios 

- clarificar os procedimentos relativamente às normas supletivas. 

 

G) Alterações solicitadas pela Direcção Regional do Ambiente 

- alterar o regulamento e as peças desenhadas por forma a integrar a classificação como 
Monumento Natural Regional o Pico das Camarinhas e Ponta da Ferraria bem como a 
Gruta do Carvão 

- introdução da proibição de extracção de inertes (…) no artº 20º do regulamento 

- ponto 3 do artigo 153º - onde se lê nº 1 deve ler-se nº 2 

- Espaços de Exploração de Recursos Geológicos – não foram enviados os limites das 
pedreiras nem s sua localização em planta.  

 

H) Alterações solicitadas pelos SMAS 

- corrigir de acordo com informação recebida os traçados das infra-estruturas ambientais 
e do emissário submarino 
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- p 2/106 do relatório – o reservatório do Pico da Carreira já está construído e em 
funcionamento 

- quadro nº 2 da página 6/106 do relatório – referir que o tipo de tratamento por fossas 
sépticas é também um tratamento primário 

- no Programa – incluir reformulação do regulamento municipal no que diz respeito à 
introdução de limites de descarga de efluentes industriais nos colectores públicos 

 

I) Alterações solicitadas pela EDA 

- corrigir os traçados da rede eléctrica de acordo com ficheiro enviado. 
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5) LISTAGEM DAS PARTICIPAÇÕES 

 

 

 



 

ParticularNome Pedro Mauricio de Loureiro Costa Borges
Morada Rua Rocha Quebrada 32 - 9560-420 Lagoa

NIF 179831445
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7891

Síntese da Participação
Contesta algumas opções de ordenamento do PDM

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local /

Outros

ParticularNome Funchadelgada, Sociedade Imobiliária SA
Morada Rua João Francisco Cabral, 71A  São José

NIF 512073392
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7285

Síntese da Participação
Considerar todo o terreno como solo urbano.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Ajuda da Bretanha/Estrada Regional Canada do Cemitério/Rua da Igreja

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

Organismo PúblicoNome Junta de Freguesia da Ajuda de Bretanha
Morada Rua da Igreja

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7888

Síntese da Participação
Possíbilidade de construção das instalações da Cooperativa Agricola da Ajuda da Bretanha num terreno 
classificado como espaço agrícola.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Ajuda da Bretanha/

Outros

Outros

1 de 37

Revisão do Plano Director Municipal do Concelho de Ponta Delgada
Relatório de Ponderação, Discussão Pública – Julho 2005



 

Organismo PúblicoNome Junta de Freguesia da  Ajuda de Bretanha
Morada Rua da Igreja

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7887

Síntese da Participação
Construção de moradia.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Ajuda da Bretanha/

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Gil Arruda Miranda
Morada Rua da Piedade, 37

NIF 177340150
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7883

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta que os terrenos localizados do lado oposto da 
Rua da Piedade  foram integrados em solo urbano.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Arrifes/Rua da Piedade - Pico da Carreira

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Georgeana Arruda Falcão
Morada Rua da Piedade, 37

NIF 153904470
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7884

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta que os terrenos localizados do lado oposto da 
Rua da Piedade  foram integrados em solo urbano.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Arrifes/Rua da Piedade - Pico da Carreira

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Juvenal Couto Correia
Morada Rua da Grotinha, 94 A

NIF 177681152
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7882

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta que os terrenos localizados do lado oposto da 
Rua da Piedade  foram integrados em solo urbano.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Arrifes e Santa Clara/Rua da Piedade - Pico da Carreira

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Pereira Leite, Sociedade de Advogados (mandatário)
Morada Rua da Mesericórdia, 42 - 2º  9500-093 Ponta Delgada

NIF 512077126
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6028

Síntese da Participação
Classificar os terrenos como solo urbano tendo em conta a sua localização junto a áreas urbanizadas 
(Valados e Bairro Alcino Alves) e a possibilidade de abertura de novas ligações viárias, restringindo no 
entanto a possibilidade de edificação durante um período de tempo devidamente limitado para a 
definição por parte da ANA SA, das infraestruturas que pretende para esta zona.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Arrifes e Santa Clara/

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome MadeiraInsular
Morada Rua de Santo António , 1  Fajã de Baixo

NIF 512056323
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7917

Síntese da Participação
Salvaguardar as condições necessarias para a exploração das  estufas existentes, uma vez que os 
terrenos foram classificados como solo urbno.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Capelas/Travessa do Anjo da Guarda

Outros

Outros

ParticularNome Guilherme Bernardo Cabral
Morada Travessa das Três Cruzes, 12  Capelas

NIF 166632961
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7918

Síntese da Participação
Manter o terreno em solo rural uma vez que o requerente tem uma exploração em agricultura biológica 
onde faz a curtimenta de estrumes provenientes da sua coelheira indústrial.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Capelas/Travessa das Três Cruzes

Outros

Reclassificação do solo (urbano/rural)

ParticularNome Victor Viveiros Câmara
Morada Rua da Pedreira, 64  Capelas

NIF 197350585
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6296

Síntese da Participação
Considerar o arruamento como solo urbano, tendo em conta que já se encontra infraestruturado 
(energia electrica, abastecimento de água e rede telefónica).

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Capelas/Rua das Murtas

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome José Botelho do Rego Duarte
Morada Rua do Padre Inácio, 28  9545-000 Capelas

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7761

Síntese da Participação
Passar um terreno de solo cuja urbanização é possível programar para solo urbanizado, tendo em conta 
que se insere numa área completamente urbanizada.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Capelas/Rua do Sertão

Outros

Requalificação do solo

ParticularNome António Luís Travassos da Estrela
Morada Rua do Loural, 57  Capelas

NIF 135321816
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7730

Síntese da Participação
Ampliar o solo urbano de modo a abranger a totalidade do prédio rústico.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Capelas/Rua do Loural

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome João de Sousa Oliveira
Morada Rua Amaro Dias, 45 A  Arrifes

NIF 155282921
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6155

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta estar adjacente a solo urbano.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Covoada/Rua dos Pavões

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Duarte Araujo Faria
Morada Rua do Monte, 76  Fajã de Baixo

NIF 110116259
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7868

Síntese da Participação
Ponderar o traçado de uma via proposta, tendo em conta que atravessa a propriedade.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fajã de Baixo/Rua do Monte

Outros

Outros

ParticularNome Estalagem Sr.ª da Rosa
Morada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7902

Síntese da Participação
Classificação da Estalagem como "Quinta com Interesse Patrimonial e Solares" ou aumento dos indices 
de construção das "Áreas com interesse Cultural, Patrimonial e Paisagistico" para permitir a ampliação 
da Estalagem.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fajã de Baixo/Rua Sr. da Rosa/Rua da Pedra

Outros

Alteração dos indicadores de edificabilidade em solo urbano

ParticularNome Luís Carlos Francisco
Morada Rua João Melo Abreu, 29  9500-316 Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5626

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fajã de Baixo/Bonfim

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Sara Bernardo Cabral
Morada Rua de St. António,1  Fajã de Baixo

NIF 142253170
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7916

Síntese da Participação
Aumentar índices de construção nas "Áreas com interesse Cultural, Patrimonial e Paisagistico", por 
forma a permitir construir as necessárias infraestruturas de apoio à cultura do ananás.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fajã de Baixo/Rua de St. António

Outros

Alteração dos indicadores de edificabilidade em solo urbano

ParticularNome Funchadelgada
Morada Rua João Francisco Cabral, 71 A  S. José - Ponta Delgada

NIF 512073392
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7281

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano permitindo assim a construção de uma estrada de ligação entre 
a estrada da Fajã de Cima e a estrada das Capelas.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fajã de Cima/Canada dos Areeiros

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Lorena Freitas
Morada Caminho da Levada 39 -  9500-080 Ponta Delgada

NIF 140331301
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6543

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fajã de Cima/Caminho da Levada - Estrada Regional

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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Organismo PúblicoNome Junta de Freguesia da Fajã de Cima
Morada Rua da Vila Nova, 26 - 9500-506 Fajã De Cima

NIF 512027560
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6801

Síntese da Participação
1 - Manter o terrenos em solo rural, tendo em conta a existência de um projecto, aprovado e 
comparticipado pelo SIDET, de "Turismo no Espaço Rural" que incluiu um picadeiro.
2 - Compensar a freguesia através da classificação de outras áreas como solo urbano.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fajã de Cima/Monte Inglês/Canada do Cascacho

Outros

Reclassificação do solo (urbano/rural)
Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome ArtiCostura
Morada Canada das Provincias 1 - 9500-218 Fajã de Cima

NIF 512017204
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7839

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano ("Construção de Apoio á Pequena Indústria"), permitindo a 
construção de um armazém, tendo em conta:
1 - a inaptidão o terreno para a agricultura
2 - a sua localização junto a arruamentos com infra-estruturas
3 - a sua localização próxima do Parque Industrial
4 - a anterior viabilização da construção pretendida

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fajã de Cima/Caminho das Lombas/Servidão do Adelo e á Canada da Adutora

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Eugénio Quental da Câmara
Morada Rua do Escorregadouro, actual Rua do Monte Inglês 9500-503 Fajã De Cima

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7722

Síntese da Participação
Manter o terrenos em solo rural, tendo em conta que:
1 - Existência de uma exploração agropecuária (problemas de movimentação de animais e cheiros)
2 - Existência de um projecto, aprovado e comparticipado pelo SIDET, de "Turismo no Espaço Rural" 
que incluiu um picadeiro.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fajã de Cima/Rua do Monte Inglês

Outros

Reclassificação do solo (urbano/rural)

ParticularNome Arcélia Maria da Costa Machado
Morada Rua do Lorêto, 9, apartamento 61 - Fajã de Baixo

NIF 196217261
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7871

Síntese da Participação
Classificar como solo urbano a área entre a estrada, o mar, o bairro social e uma habitação particular, 
por forma a criar uma mancha uniforme (à semelhança do bairro existente).

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fenais da Luz/Zona Costeira

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Libério Travassos Pereira
Morada Canada do Diogo, 11 - Fregusia de Fenais da Luz, Ponta Delgada

NIF 116154292
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5656

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano (com destino a equipamento e ou habitação) tendo em conta que 
o arruamento anexo se encontra infraestruturado (abastecimento de água, telecomunicações e energia 
eléctrica).

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fenais Da Luz/Rua da Cidade/Canada do Diogo

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Paulo Joaquim Gomes da Silva
Morada Rua Espirito santo 79, 2º Dto. Frt. Sul - 9500-000 Ponta Delgada

NIF 190247142
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5701

Síntese da Participação
Aumentar índices de construção, por forma a permitir construir uma habitação, tendo em conta que nas 
imediações de encontram diversas habitações (de construção recente) com áreas semelhantes ou 
superiores ao pretendido.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fenais da Luz/Canada do Maurício

Outros

Alteração dos indicadores de edificabilidade em solo rural

10 de 37

Revisão do Plano Director Municipal do Concelho de Ponta Delgada
Relatório de Ponderação, Discussão Pública – Julho 2005



 

ParticularNome António e Irina Férin
Morada Rua Nova do Pópulo, 4 - 9500-612 Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5743

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta a:
1 - localização junto a arruamentos com infra-estruturas
2 - proximidade a zona residencial

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fenais da Luz/Ramal dos Aflitos

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Libério Travassos Pereira
Morada Canada do Diogo, 11 - Fregusia de Fenais da Luz, Ponta Delgada

NIF 116154292
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5655

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta que o arruamento anexo se encontra infra-
estruturado (abastecimento de água, telecomunicações e energia eléctrica).

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fenais da Luz/Rua da Cidade/Canada do Diogo

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome António Barbosa
Morada Rua da Mãe de Deus, 48C - Freguesia de S. Pedro

NIF 142304760
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7889

Síntese da Participação
Classificar o terreno (classificado como "Espaços Florestais") como solo urbano para a implantação de 
um condominio habitacional, visto existir apenas pedreira e poucos arbustos de pequeno porte e 
dispersos.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fenais da Luz/Farropo

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome José V. Franco
Morada Rua dos Mercadores, 90 - Ponta Delgada

NIF 182538117
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7869

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano por forma a permitir a criação do acesso à Canada do Frazão.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fenais da Luz/Canada do Frazão

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Humberto Amaral da Luz Ferreira
Morada Rua Botelho, 76 - São Vicente Ferreira

NIF 121711897
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7774

Síntese da Participação
Classificar a totalidade do terreno como solo urbano.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Fenais da Luz/Rua da Cidade

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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Organismo PúblicoNome Junta de Freguesia de Feteiras
Morada Ramal da Igreja, 22

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7875

Síntese da Participação
1 - Correcção da classificação do terreno da SRHE destinado a habitação social
2 - Classificar como solo urbano a área a norte da estrada regional da Santinha até ao caminho do 
Arrendamento.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Feteiras/

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
Incorrecções de limites por questões de cartografia ou lapso na identificação dos usos existentes

ParticularNome João Cabral Borges
Morada Estrada da Ribeira Grande, 1062 - 9500-702 São Roque

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5682

Síntese da Participação
Classificar como solo urbano a área a norte do caminho do Arrendamento que confronta com a estrada 
Regional a sul, tendo em conta que:
1 - o IROA não se opôs à passagem desta área para solo urbano
2 - existem prédios, na continuidade deste, que já foram divididos e construidos
3 - existe uma baia de estacionamento na estrada Regional ao longo deste prédio
4 - o terreno situado a sul da estrada Regional serve-se desta
5 - houve reclassificação na revisão do PDM de terrenos confrontantes com estradas Regionais de 1ª

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Feteiras/Caminho do Arrendamento

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Albano Viveiros
Morada Rua de S. José, 1 - Relva

NIF 125701098
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7719

Síntese da Participação
Classificar como solo urbano a totalidade do prédio, tendo em conta que permitiria a criação de uma via 
norte/sul e a construção de habitações ou mesmo a instalação de alojamento turístico.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Ginetes/

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Mário Amaral Fortuna
Morada Rua Dr. Hugo Moreira, 16 7º Esq  9500 Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7721

Síntese da Participação
Alterar do traçado da via proposta que liga a Canada da Inglesa com a Canada Nova do Pópulo

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Livramento/Canada da Inglesa/Canada Nova do Pópulo

Outros

Outros

ParticularNome Goretti Luís (representante)
Morada Rua do Brum, 12 A 1º  9500-036 Ponta Delgada

NIF 195888669
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6231

Síntese da Participação
Corrigir a classificação dos terrenos, que estão em "Áreas Verdes de Protecção" na revisão do PDM,  
uma vez que no Plano de Urbanização estavam já incluídos em solo urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Livramento/Glória

Outros

Alterações relativamente a IGT’s em vigor
Requalificação do solo
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ParticularNome José Manuel Bizarria
Morada Rua do Pico d'Água - Casa do Pico d'Água 9600 Ribeira Grande

NIF 132737701
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6680

Síntese da Participação
Correcção do traçado viário da Canada de Santa Rosa e por consequência a  delimitação do solo  
urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Livramento/Canada de Sta Rosa nº 70

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
Incorrecções de limites por questões de cartografia ou lapso na identificação dos usos existentes

ParticularNome Ernesto Jacinto Saraiva
Morada Rua Direita do Botelho, 45  Livramento

NIF 110647459
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5654

Síntese da Participação
1 - Classificar o terreno como solo urbano para possibilitar o desenvolvimento de empreendimentos 
turísticos
2 - Alargar e pavimentar a Canada do Livramento

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Livramento/Canada do Livramento

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Victor Melo Santos
Morada Rua da Glória ao Carmo, 4 Livramento - Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7090

Síntese da Participação
Corrigir a classificação do terreno, que está em "Áreas Verdes de Protecção" na revisão do PDM,  uma 
vez que no Plano de Urbanização estava já incluídos em solo urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Livramento/Rosto de Cão-Livramento

Outros

Alterações relativamente a IGT’s em vigor
Requalificação do solo
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ParticularNome Gabriel Viveiros Pereira
Morada Rua Pico do Fogo de Cima, 30  Livramento

NIF 191105945
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo

Síntese da Participação
Pergunta se a rua do Pico de Fogo de Cima no Livramento e a Rua dos Cabrais na Freguesia da 
Candelária estão incluídos em solo urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Livramento/Candelária/Rua do Pico de Fogo de Cima/Rua dos Cabrais

Outros

Outros

ParticularNome Margarida Jácome Correia
Morada Rua do Castilho, 15

NIF 107719169
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7914

Síntese da Participação
Questiona sobre as consequências da classificação dos seus terrenos como "Áreas para habitação 
social e equipamentos colectivos"

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Mosteiros/Canada das Almas

Outros

Outros

ParticularNome Funchadelgada, Sociedade Imobiliária SA
Morada Rua João Francisco cabral, 71 A  São José-Ponta Delgada

NIF 512073392
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7558

Síntese da Participação
Classificar a totalidade do terreno como solo urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Mosteiros/Rocha dos Cantos

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Funchadelgada, Sociedade Imobiliária SA
Morada Rua João Francisco cabral, 71 A  São José-Ponta Delgada

NIF 512073392
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7290

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta a abertura de uma nova via pela Câmara 
Municipal que liga a frente marítima entre Sta Clara e Relva e considerando que as exigências da ANA, 
Aeroportos de Portugal SA para a suspensão da urbanização nas áreas envolventes ao Aeroporto não 
têm fundamento e lesão os direitos dos particulares

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Relva/Caminho da Nordela

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Funchadelgada, Sociedade Imobiliária SA
Morada Rua João Francisco cabral, 71 A  São José-Ponta Delgada

NIF 512073392
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5659

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta a abertura de uma nova via pela Câmara 
Municipal que liga a frente marítima entre Sta Clara e Relva e considerando que as exigências da ANA, 
Aeroportos de Portugal SA para a suspensão da urbanização nas áreas envolventes ao Aeroporto não 
têm fundamento e lesão os direitos dos particulares (a mesma que o registo nº7290)

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Relva/Caminho da Nordela

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Albano Neto de Viveiros
Morada Rua de S. José, 1 Relva

NIF 125701098
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7618

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Relva/Caminho da Nordela

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

Organismo PúblicoNome Junta de Freguesia de Remédios
Morada Rua da Chã dos Remédios, 4  Remédios

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7768

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano para construção de moradia

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Remédios/1ª Travessa da Rua da Covilhã

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Duarte do Canto Tavares
Morada Rua Padre Serrão, 12  9500 Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo

Síntese da Participação
Considera-se lesado pelo facto do terreno estar classificado como "Áreas para habitação social e 
Equipamentos Colectivos"
Pretende urbanizar o terreno se e quando o mesmo deixar de ser necessária para a exploração agro-
pecuária

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Bárbara/

Outros

Requalificação do solo
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ParticularNome Benvinda Arruda Vultão
Morada Estrada Regional, 14 Santa Bárbara

NIF 178904180
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6458

Síntese da Participação
Classificar o  terreno como solo  urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Bárbara/Estrada Regional, 14

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Alfredo Carvalho de Medeiros
Morada Carreira de Baixo, 62 Santo António

NIF 128613017
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5170

Síntese da Participação
Classificar o  terreno como solo urbano tendo em conta a proximidade às redes de infra-estruturas

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Bárbara/Caminho da Carreira de Baixo

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Helena Simas Raposo
Morada Rua Direita do Ramalho - Edifício Mónaco, 16 B.4.4 Ponta Delgada

NIF 210108630
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7874

Síntese da Participação
Reformulação do traçado do arruamento previsto a Norte do Edificio Mónaco

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Clara/Rua do Ramalho - Edifício Mónaco

Outros

Outros
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ParticularNome Rita Silvério
Morada rua Direita do Ramalho - Edifício Mónaco, 14 C 3ª-4 9500 Ponta Delgada

NIF 139501886
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7870

Síntese da Participação
Reformulação do traçado do arruamento previsto a Norte do Edificio Mónaco

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Clara/Rua do Ramalho - Edifício Mónaco

Outros

Outros

ParticularNome José de Oliveira Santos
Morada Rua Direita do Ramalho, 14/33 Edifício Mónaco 9500-180 Ponta Delgada

NIF 242506631
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7894

Síntese da Participação
Reformulação do traçado do arruamento previsto a Norte do Edificio Mónaco

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Clara/Rua Direita do Ramalho - Edifício Mónaco

Outros

Outros

AssociaçõesNome Comissão  Prot. de Pes. e Bens da Pedreira do Meio
Morada Rua Teófilo Braga, 67 A  9500-247 Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7720

Síntese da Participação
Deslocalização dos depósitos de combustiveis da Bencom tendo em conta o  término da concessão, por 
razões de saúde pública e ambiental

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Clara/Depósitos de Combustível da Bencom

Outros

Outros
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ParticularNome Augusto Cymbron
Morada Rua Dr. Aristides Mota, 45 9500-054 Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7877

Síntese da Participação
Acertar os limites da sub-categoria de espaço "Áreas para actividades económicas propostas" tendo em 
atenção aos usos existentes

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Clara/Rua da Carreira de Tiro

Outros

Requalificação do solo
Incorrecções de limites por questões de cartografia ou lapso na identificação dos usos existentes

ParticularNome ITP, Indústria Transformadora de Pescado, Lda
Morada Apartado 438, Praça Vasco da Gama 9501-905 Ponta Delgada

NIF 512039330
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7890

Síntese da Participação
Autorizar construção de projecto imobiliário com componente habitacional e comercial

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Clara/Ex-fábrica do Peixe de Sta Clara

Outros

Outros

ParticularNome Investimentos  Imobiliários do  Atlântico
Morada Rua Carvalho Araújo, 14  Ponta Delgada

NIF 117240125
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7728

Síntese da Participação
Redução dos parâmentros urbanísticos previsto no PU

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Clara/Rua do Weber/Av. João Paulo II, Ramalho

Outros

Alteração dos indicadores de edificabilidade em solo urbano
Alterações relativamente a IGT’s em vigor
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ParticularNome José Maria Cymbron
Morada Casa da Eira, Estrada da Ribeira Grande, São Roque 9500-702 Ponta Delgada

NIF 110626593
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7764

Síntese da Participação
Acertar os limites da sub-categoria de espaço "Áreas para actividades económicas propostas" tendo em 
atenção aos usos existentes

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Clara/Rua da carreira do Tiro

Outros

Requalificação do solo
Incorrecções de limites por questões de cartografia ou lapso na identificação dos usos existentes

ParticularNome Laurinda de Silva Parece
Morada Rua Direita do Ramalho - Edifício Mónaco, 14  1ªC1.5  Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7507

Síntese da Participação
Reformulação do traçado do arruamento previsto a Norte do Edificio Mónaco

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santa Clara/Rua do Ramalho - Edifício Mónaco

Outros

Outros

ParticularNome Luís Eduardo Machado
Morada Estrada Regional nº 46 Santo António

NIF 190229306
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7788

Síntese da Participação
Definir um índice de construção de 0,07 para os Espaços Agrícolas em vez de 0,035 de índice de 
implantação, tendo em conta que permite soluções de 1 só piso, o que contribui para a não 
descaracterização da paisagem rural

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santo António/Estrada Regional nº 46 Santo António

Outros

Alteração dos indicadores de edificabilidade em solo rural
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ParticularNome Olivério de Sá Bettencourt
Morada Rua do Rosário, 10

NIF 164857427
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7793

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santo António/Canada Maria de Frias

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Guilherme de Sousa Oliveira
Morada Estrada Regional, 22 Santo António

NIF 174841485
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7792

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santo António/Estrada Regional

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Olivério de Sá Bettencourt
Morada Rua do Rosário, 10

NIF 164857427
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7798

Síntese da Participação
Classificar a totalidade do terreno como solo  urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santo António/Rua do Rosário

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome António Frias
Morada Rua do Rosário, 13

NIF 128014059
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7799

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano para construção de moradia, uma vez que está localizado no 
centro da freguesia

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santo António/

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

Organismo PúblicoNome Junta de Freguesia de Santo António
Morada Rua da Mãe de Deus, 7 B Edifício Polivalente 9545-437 Santo António

NIF 512028176
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7791

Síntese da Participação
Classificar como solo urbano:
1 - terrenos envolventes à Estrada Regional na zona localizada entre a Canada da Cruz e a Grota da 
Serragem
2 - terrenos envolvendo a Rua do Rosário até ao Cemitério
3 - terrenos localizados entre a Estrada Regional, Caminho do Lucena Grota do Lucena e Grotilhão 
Baleeiro
Aumentar a faixa de solo urbano ao longo da Estrada Regional de 50 para 100m tendo em conta o 
afastamento obrigatório
4 - Classificar como "Áreas de habitação social e equipamentos colectivos" a zona da Roseira entre o 
ramal da Cruz, Estrada Regional, Grota da Roseira e Carreira de Baixo

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santo António/

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Domingos Paulo Vasconcelos
Morada Carreira de Baixo, 32 Santo António

NIF 195488687
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7800

Síntese da Participação
Classificar o  terreno como solo  urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Santo Bárbara/Canada do Alferes

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Manuel Alexandre Henriques
Morada Rua Amílcar Cabral nº 23 1750-018 Lisboa

NIF 215747844
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7770

Síntese da Participação
O C.C. Parque Atlântico não está representado na Planta de Ordenamento

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São José/Rua da Juventude, 38 - C. Comercial Parque Atlântico

Outros

Outros
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ParticularNome Bensaude, S.A
Morada Largo Vasco Bensaude, 13 - 9500-103 Ponta Delgada

NIF 512004030
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 5832

Síntese da Participação
1 - Requalificar uma área classificada como "Áreas de Equipamentos Colectivos", passando esta a Solo 
Urbanizado na subcategoria da envolvente
2 - Rever o traçado do prolongamento da Av D Joao III, por forma a não dividir o terreno, tendo em 
conta que dessa forma fica inviabilizada a utilização do terreno para um empreendimento 
imobiliário/turístico, espectativa legitimada pela publicação do "Concurso da ideias para o Plano de 
Pormenor da Marginal de Ponta Degada", onde se propos um hotel de 6 pisos para esse local.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Pedro/Avenida Antero de Quental/Av. Infante D. Henrique

Outros

Requalificação do solo
Outros

ParticularNome Alfabeto XXI - Ensino Escolar, Lda
Morada Caminho da Levada - 9500-080 Ponta Delgada

NIF 512060789
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7903

Síntese da Participação
Manter o terreno com a classificação do PU "Equipamentos (Recreativos e Desportivos)", e não como 
está previsto no PDM "Zona Verde", tendo em conta que:
1 - os terrenos foram adquiridos para a instalação de equipamento sendo este uso legitimado pelo PU 
em vigor, existindo por isso direitos adquiridos
2 - a SRHE cedeu terrenos com  esta finalidade (por considerar um empreendimento de interesse 
público)
3 - o terreno encontra-se parcialmente inserido na "Zona Verde"
Em alternativa solicita-se a permuta do terreno, na proximidade do actual e de forma a garantir o mesmo 
valor comercial bem como a possibilidade de instalação de um complexo destinado ao ensino

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Pedro/Caminho da Levada

Outros

Requalificação do solo
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ParticularNome Funchadelgada, Sociedade Imobiliária, SA
Morada Rua João Francisco Cabral, 71 A  São José- Ponta Delgada

NIF 512073392
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7287

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta que:
1 - existem edificações marginando a via
2 - permite o alargamento da Canada do Açougue por forma a surgir uma nova via de ligação entre a 
Estrada Regional e a paralela com a via rápida para ligação à Canada de João Leite

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/Estrada da Ribeira Grande

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Emanuel Leite de Miranda
Morada Estrada Regional do Pópulo, 183 Livramento 9500 Ponta Delgada

NIF 118299107
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6459

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/Canada dos Barreiros

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Urbe Oceanus - Actividades Imobiliárias Açoreanas, Lda
Morada Rua Joaquim Marques 34 - Rabo de Peixe - Rineira Grande

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7557

Síntese da Participação
Classificar a totalidade dos terrenos como solo urbano ("Áreas Habitacionais ou Mistas de Nível II), 
desafectando-os da RAR, com o objectivo de instalar um empreendimento misto de habitação, serviços 
e comércio, tendo em conta que:
1 - a actual revisão considera no limite adjacente à Canada do Loureiro uma ocupação enquadrada nas 
"Áreas Predominantemente Habitacionais"
2 - a proximidade relativa ao Parque Industrial do Caldeirão  permitiria a criação de uma bolsa 
habitacional que evitaria movimentos pendulares

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/Caminho Velho do Pico da Pedra

Outros

Reclassificação do solo (urbano/rural)

ParticularNome Maria Luísa Alves da Câmara Teves
Morada Rua António Câmara 35 - Pico da Abelheira - Fajã de Baixo - 9500 Ponta Delgada

NIF 169756807
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7601

Síntese da Participação
Classificar o  terreno como solo urbano, tendo em conta que:
1 - o terreno foi dividido devido à necessidade da CMPD criar melhores acessibilidades à zona das 
Murtas, pelo que o terreno perdeu a sua aptidão agricola
2 - a via criada (2 sentidos) permite o acesso às diferentes propriedades
3 - o terreno já não se encontrar na RAR (parecer do IROA)
4 - existe, nas imediações, uma vasta mancha de habitações, considerando-se por isso que o terreno 
em causa se localiza numa zona de expansão urbana

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/Canada do Loureiro

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome João Luís Sousa Arruda
Morada Rua Maria Luiza Teixeira 1 - 9500 S. Pedro - Ponta Delgada

NIF 146959981
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6345

Síntese da Participação
Classificar o  terreno como solo urbano, tendo em conta que para na área envolvente o PDM prevê a 
expansão urbana

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

AssociaçõesNome Grupo de Moradores
Morada Apartado 417, 9500 Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7729

Síntese da Participação
Correcção do traçado da linha de transporte de energia eletrica proposta (linha de Média tensão) de 
ligação à subestação de S. Roque, tendo em conta que a EDA construiu há pouco tempo uma linha com 
função equivalente e com outros traçado e características

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/Estrada da Ribeira Grande (ER1-1º)/troço Norte Canada João Leite

Outros

Alterações relativamente a projectos licenciados

ParticularNome Gabriela Correia de Aguiar da Câmara Melo Cabral
Morada Rua Margarida de chaves 28

NIF 169777626
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7867

Síntese da Participação
Aumentar a cércea (mais um piso) de modo a permitir a construção de um empreendimento turístico.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/Praia dos Melicias

Outros

Alteração dos indicadores de edificabilidade em solo urbano

29 de 37

Revisão do Plano Director Municipal do Concelho de Ponta Delgada
Relatório de Ponderação, Discussão Pública – Julho 2005



 

ParticularNome FACIL - Lda
Morada Canada das Necessidades (Norte), 115 Apartado 69, 9501-901 P.Delgada

NIF 512003360
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7937

Síntese da Participação
Alteração de "solos cuja urbanização é possível programar - área habitacional de nível I" para "solos 
urbanizados Áreas predominantemente habitacionais"

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/Rua das Necessidades (Norte)

Outros

Requalificação do solo

ParticularNome Maria Teresa Cymbron
Morada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo

Síntese da Participação
1 - Correcção da Planta de Ordenamento em função do Loteamento Aprovado (qualificação do solo)
2 - Classificar a parte norte da Rua Albano Azevedo de Oliveira como solo urbano

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/Canada das Maricas/Rua Albano de Azevedo Oliveira

Outros

Alterações relativamente a projectos licenciados

ParticularNome Azores Parque S.A
Morada Centro Municipal de Cultura - Largo Mártires da Pátria 17 - 9500 Ponta Delgada

NIF 512081727
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7766

Síntese da Participação
Classificar os terrenos como solo urbano, tendo em conta que para prédios adjacentes (com frente para 
a mesma via (Estrada do Pico da Pedra) a revisão do PDM assim o prevê (permitindo a edificabilidade 
numa faixa de 50 m.), justificando-se esta alteração ao abrigo da igualdade de tratamento.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Roque/Estrada do Pico da Pedra

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Margarida Jácome C. H. R. Oliveira Rodrigues
Morada Rua Castilho, 15 - 9500 Ponta Delgada

NIF 107719169
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7872

Síntese da Participação
Classificar os terrenos, delimitados a Nascente e Sul pela Estrada das Capelas (talude), a Poente pelo 
Campo de futebol da União Micaelense e a Norte pela Canada da Grotinha, como solo urbano tendo em 
conta que é servido por acesso rodoviário existente (Canada da Grotinha) e infra-estruturas (rede de 
abastecimento de água e energia eléctrica).

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Sebastião (Matriz)/Canada da Grotinha

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Margarida Jácome C. H. R. Oliveira Rodrigues
Morada Rua Castilho, 15 - 9500 Ponta Delgada

NIF 107719169
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7873

Síntese da Participação
Classificar os terrenos, delimitados a Nascente por prédio rústico, a Sul pela Circular exterma à cidade 
(talude), a Poente pela Estrada das Capelas (talude) e a Norte pela Canada da Grotinha, como solo 
urbano tendo em conta que é servido por acesso rodóviário existente (Canada da Grotinha), infra-
estruturas (rede de abastecimento de água e energia eléctrica) e encontra-se próximo de uma área 
habitacional de construção recente.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Sebastião (Matriz)/Canada da Grotinha

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Funchadelgada - Sociedade Imobiliária, S.A
Morada Rua João Francisco cabral 71-A - S. José Ponta Delgada

NIF 512073392
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7283

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano permitindo assim a construção de uma estrada de ligação entre 
a estrada da Fajã de Cima e a estrada das Capelas

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Sebastião (Matriz)/Canada da Levada

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome Alberto Mota Borges
Morada Rua das Hortências 8 Loteamento da Nordela - 9500-667 Relva Ponta Delgada

NIF 186422520
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7772

Síntese da Participação
Classificar os terrenos, agora classificados como "Áreas cuja Urbanização é Possível Programar", como 
"solo urbanizado", tendo em conta que a maioria da Rua da Beira-Mar tem a faixa dos 50m classificada 
como "Solos Urbanizados" e já existem construções nesta área, porque congela o direito de construção 
até à realização da UOPG e porque existe zona contígua não ocupada e integrada em "solos 
urbanizados"

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Vicente/Rua da Beira-Mar

Outros

Requalificação do solo
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ParticularNome Ana Jácome C Cymbron
Morada Rua Manuel Ferreira D'Almeida 2 - 9500-086 Ponta Delgada

NIF 110641868
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7242

Síntese da Participação
Questiona a inclusão do terreno em Reserva Ecológica

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Vicente Ferreira/Canada da Tapada

Outros

Outros

ParticularNome Funchadelgada - Sociedade Imobiliária, S.A
Morada Rua João Francisco cabral 71-A - S. José Ponta Delgada

NIF 512073392
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7288

Síntese da Participação
Classificar a totalidade do terreno, ou uma faixa de 80m, como solo  urbano permitindo a construção de 
habitação a custos controlados, equipamentos e zonas verdes, tendo em conta que:
1 - o terreno e a sua área envolvente estão classificados como solo urbano numa faixa de 50 m de 
profundidade a partir da estrada
2 - o terreno tem acesso directo à rua da Cidade e à Canada das Criações
3 - nas imediações do terreno estão edificados varias habitações unifamiliares bem como desenvolvidas 
várias operações de loteamento.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Vicente Ferreira/Rua da Cidade

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Funchadelgada - Sociedade Imobiliária, S.A
Morada Rua João Francisco Cabral 71-A - S. José Ponta Delgada

NIF 512073392
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7289

Síntese da Participação
Classificar a totalidade do terreno, como urbano permitindo o loteamento para habitações unifamiliares 
na totalidade do terreno, tendo em conta que:
1 - o terreno e a sua área envolvente estão classificados como Solo Urbano numa faixa de 50 m de 
profundidade a partir das duas vias que o servem
2 - nas imediações do terreno estão edificados varias habitações unifamiliares, formando uma mancha 
edificada consolidada.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Vicente Ferreira/Rua da Cidade/Rua da Arrenquinha

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)

ParticularNome José Botelho do Rego Duarte
Morada Rua Padre Inácio 28 - 9545-000 Capelas

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7760

Síntese da Participação
Classificar os terrenos, agora classificados como "Áreas cuja Urbanização é Possível Programar", como 
"solo urbanizado", tendo em conta que a maioria da Rua da Beira-Mar tem a faixa dos 50m classificada 
como "Solos Urbanizados" e já existem construções nesta área, porque congela o direito de construção 
até à realização da UOPG e porque existe zona contígua não ocupada e integrada em "solos 
urbanizados"

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Vicente Ferreira/Rua da Beira-Mar

Outros

Requalificação do solo
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ParticularNome João Luís Almeida Viveiros
Morada

NIF 111306949
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7790

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano ("Áreas Predominantemente Habitacionais).

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Vicente Ferreira/

Outros

ParticularNome João Manuel de Melo
Morada Canada dos Barões 22 - S. Vicente Ferreira - Ponta Delgada

NIF 114614571
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7892

Síntese da Participação
Manter a classificação como rural garantindo a continuidade da exploração agricola tendo em conta que:
1 - o troço de terra não está infra-estruturado, sendo apenas ladeado por duas habitações unifamiliares, 
devendo por isso estar integrado nos "Solos cuja Urbanização é Possivel Programar"
2 - a zona classificado pela revisão do PDM como "Zona Consolidada", não passa de zona dispersa, de 
cariz rural e não infraestruturada
3 - o troço em questão não tem nenhuma das infra-estruturas da rede pública ("vias pavimentadas, rede 
de abastecimento de água e rede de esgotos")
4 - a classificação de "Estrada Municipal" está desadequado, pois trata-se de um troço com um maximo 
de 6m entre muros, maioritariamente utilizado pela exploração agricola, pelo que dever-se-ia classificar 
como "CM2ª"

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Vicente Ferreira/Canada dos Barões

Outros

Outros
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ParticularNome João Manuel de Melo
Morada Canada dos Barões 22 - S. Vicente Ferreira - Ponta Delgada

NIF 114614571
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7893

Síntese da Participação
Manter a classificação do terreno como solo rural, por forma a preservar e valorizar a paisagem agricola 
predominante.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Vicente Ferreira/Canada dos Barões (zona a sul)

Outros

Reclassificação do solo (urbano/rural)

ParticularNome José Botelho do Rego Duarte
Morada Rua Padre inácio 28 - 9545 Capelas

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 6473

Síntese da Participação
Classificar o terreno como solo urbano tendo em conta que muitos dos terrenos anexos (mesmo lado da 
Estrada Regional) estão classificados como urbanos.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local São Vicente Ferreira/Estrada Regional

Outros

ParticularNome Paulo Jorge Aguiar
Morada Estrada Regional de S. Vicente, 5 Vigia de Cima

NIF 182507661
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7886

Síntese da Participação
Classificação do terreno como solo urbano tendo em conta que não devia estar integrado na Reserva 
Agrícola dadas as suas características físicas

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local sem localização/

Outros

Reclassificação do solo (rural/urbano)
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ParticularNome Francisco Gomes de Menezes
Morada Apartado 401 E C V Gama - 951-905 Ponta Delgada

NIF
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 7727

Síntese da Participação
Aumentar cércea de 8 para 9 metros nos meios complementares de alojamento turístico na sub 
categoria de espaço "Quintas com Interesse Patrimonial e Solares" situadas em áreas urbanas, 
permitindo a construção de 3 pisos e diminuindo assim a área de implantação.

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Sem Localização/

Outros

Alteração dos indicadores de edificabilidade em solo urbano

ParticularNome Manuel Rui Viveiros Cordeiro
Morada Rua do Queiró 24 - Sete Cidades

NIF 182053547
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

PARTICIPAÇÃO

Tema-chave Dominante

Registo 4891

Síntese da Participação
Não permitir a construção na área entre as traseiras das casas da Rua do Queiró e margens da Lagoa 
tendo em conta que se trata de uma área muito sensível

Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes
Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração
Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis
Eventual lesão de direitos subjectivos

Tipologia da Participação
Freguesia/Local Sete Cidades/Rua do Queiró/Lagoa

Outros

Reclassificação do solo (urbano/rural)

37 de 37

Revisão do Plano Director Municipal do Concelho de Ponta Delgada
Relatório de Ponderação, Discussão Pública – Julho 2005



 

 




