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Declaração n.o 230/2002 (2.a série). — Torna-se público que,
por despacho do subdirector-geral de 25 de Junho de 2002, foi regis-
tado o Plano de Pormenor da Horta dos Pardais, no município de
Faro, cujo regulamento, planta de implantação e planta de condi-
cionantes se publicam em anexo.

Nos termos da alínea c) do n.o 3 do artigo 148.o do Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro, publica-se em anexo a esta declaração
a deliberação da Assembleia Municipal de Faro de 13 de Julho de
2001, que aprovou o Plano.

O Plano foi registado com o n.o 05.08.05.00/01.02 — P. P. em 27
de Junho de 2002.

3 de Julho de 2002. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
José Diniz Freire.

Assembleia Municipal de Faro

Deliberação

Em 13 de Julho de 2001, a Assembleia Municipal de Faro, reunida
em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município,
deliberou, por unanimidade, nos termos das alíneas a) e b) do n.o 3
do artigo 53.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, aprovar o Plano
de Pormenor da Horta dos Pardais, conforme proposto no ofício
n.o 11 840, de 5 de Julho de 2001, da Câmara Municipal de Faro.

13 de Julho de 2001. — O Presidente da Assembleia Municipal,
(Assinatura ilegível.) — O Primeiro-Secretário, (Assinatura ilegí-
vel.) — O Segundo-Secretário, (Assinatura ilegível.)

Regulamento do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

Objecto do Plano

O Plano de Pormenor da Horta dos Pardais, em Faro, adiante
designado por Plano, é um plano municipal de ordenamento do ter-
ritório que visa disciplinar o uso, ocupação e transformação do solo
na sua área de aplicação, delimitada na planta de implantação.

Artigo 2.o

Âmbito territorial

O território abrangido pelo Plano é o correspondente à área de
1,66 ha, como tal delimitada na planta de implantação e em todas
as outras peças desenhadas anexas ao presente Regulamento.

Artigo 3.o

Situação do Plano no seu nível de hierarquia

O Plano está sujeito às disposições do Plano Director Municipal
de Faro e tem como referências obrigatórias o Regulamento Municipal
das Edificações Urbanas, o Regulamento de Taxas e Licenças Muni-
cipais e a legislação de regulamentação urbanística aplicável.

Artigo 4.o

Objectivos do Plano

1 — O Plano visa a execução do Plano Director Municipal de Faro
para a área delimitada, criando um instrumento orientador para o
desenvolvimento desta parte da cidade.

2 — Tem como objectivos:

a) Qualificar a renovação urbana, criando regras de edificação;
b) Apontar alternativas de melhoramento do funcionamento do

sistema de circulação e estacionamento na zona;
c) Criar ligações viárias entre o futuro empreendimento da Horta

dos Pardais e a rede viária existente;
d) Desenvolver um desenho urbano de qualidade, na Horta dos

Pardais com espaços verdes e de lazer que tornem atractivo
à estadia no interior deste;

e) Coordenar a intervenção urbana com as orientações paisa-
gísticas, nomeadamente no que respeita aos espaços livres,
vistas do terreno, drenagens, etc.;

f) Entendimento da situação das infra-estruturas da zona com
vista a uma melhor resolução das ligações das redes futuras
às existentes.

Artigo 5.o

Revisão do Plano

A revisão do Plano obedecerá ao disposto no Decreto-Lei n.o 380/99,
de 22 de Setembro.

Artigo 6.o

Composição do Plano

1 — O Plano é composto por elementos fundamentais, elementos
complementares e elementos anexos.

2 — São elementos fundamentais o regulamento, a planta de
implantação e a planta actualizada de condicionantes.

3 — São elementos complementares o relatório, a planta de enqua-
dramento, o programa de execução e o plano de financiamento.

4 — São elementos anexos os estudos de caracterização, as plantas
da situação existente e plantas de caracterização, fichas do edificado,
plantas de trabalho e restantes elementos técnicos.

Artigo 7.o

Natureza jurídica e força vinculativa

O Plano tem a natureza de regulamento administrativo, sendo as
respectivas disposições de cumprimento obrigatório, quer para as
intervenções de iniciativa pública quer para as promoções de iniciativa
privada ou cooperativa.

Artigo 8.o

Definições

Para efeitos de aplicação do Plano, são consideradas as seguintes
definições:

a) Lote — área de terreno, marginada por arruamento, desti-
nada a construção, sujeita a operação de loteamento, e licen-
ciada nos termos da lei em vigor;

b) Densidade populacional — quociente entre a população pre-
vista e a área do prédio a lotear;

c) Densidade habitacional — número de fogos fixado para cada
hectare de uma parcela susceptível de ser objecto de operação
de loteamento;

d) Superfície de pavimento — para os edifícios construídos ou
a construir, quaisquer que sejam os fins a que se destinam,
é a soma das superfícies brutas de todos os pisos (incluindo
escadas e caixas de elevadores), acima e abaixo do solo, com
exclusão de:

1) Terraços descobertos;
2) Áreas de estacionamento colectivo;
3) Serviços técnicos instalados nas caves dos edifícios;
4) Galerias exteriores públicas;
5) Arruamentos ou espaços livres de uso público cobertos

pela edificação;
6) Zonas de sótão não habitáveis;

e) Superfície de ocupação — área, medida em projecção zenital
das construções, delimitada pelo perímetro dos pisos mais
salientes, excluindo varandas e platibandas;

f) Índice de ocupação — igual ao quociente de superfície de
ocupação pela área total de parcela ou lote;

g) Índice de utilização bruto — igual ao quociente de superfície
total de pavimento pela superfície total da parcela a lotear.
Quando a parcela a lotear for marginada por arruamento
público, a sua superfície total inclui metade do arruamento;

h) Cércea — dimensão vertical da construção, contada a partir
do ponto da cota média do terreno no alinhamento da fachada
até à linha superior do beirado ou platibanda ou guarda do
terraço.

CAPÍTULO II

Disposições gerais relativas ao uso do solo

Artigo 9.o

Estrutura de ordenamento

Para efeitos regulamentares, o território objecto do presente Plano
é estruturado em diferentes áreas, conforme definido na planta de
implantação e quadro anexo:

Edifícios existentes;
Edifícios propostos;
Espaços verdes;
Rede viária e estacionamento público.
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CAPÍTULO III

Disposições específicas

SECÇÃO I

Artigo 10.o

Edifícios existentes

1 — Os edifícios existentes identificados em planta com os números
de polícia de 6, 7, 7-A, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23 e 24 do
Bairro dos Pardais e com os números de polícia de 168 e 170 da
Estrada da Penha, pelo seu fraco valor arquitectónico e mau estado
de conservação, poderão ser objecto de demolição, após vistoria da
Câmara Municipal, nos termos do artigo 10.o do Regulamento Geral
das Edificações Urbanas.

2 — O edifício existente identificado em planta de implantação
como lote 6 poderá ser sujeito a alterações, remodelações e obras
de manutenção, desde que não ultrapasse as áreas de construção,
número máximo de pisos, fogos, cérceas de volumetrias existentes
e definidos nos quadros anexos n.os I e II.

SECÇÃO II

Artigo 11.o

Edifícios propostos

1 — O lote n.o 1, assinalado na planta de implantação, será des-
tinado a implantação de edifícios de habitação, podendo as caves
serem utilizadas para estacionamento e ou arrecadações, conforme
o definido nos quadros anexos n.os I e II.

2 — O logradouro do lote 1, composto por uma superfície des-
coberta ao nível do piso térreo, será destinado a espaço verde colectivo
de utilização privada e será objecto de um projecto de arranjo exterior.

3 — Os lotes 2 a 5 são destinados a construção nova de edifícios
habitacionais, com excepção dos pisos térreos destinados a comércio,
e ou estabelecimentos de restauração e bebidas, e ou serviços.

4 — A dimensão dos lotes, áreas de implantação, superfícies de
pavimento, usos, áreas das caves, número máximo de pisos, número
máximo de fogos, cérceas, volumetrias e número mínimo de lugares
de estacionamento são os definidos nos quadros anexos n.os I e II.

5 — As caves são destinadas a parqueamento automóvel, serviços
técnicos e ou arrecadações.

SECÇÃO III

Artigo 12.o

Espaços verdes

A localização e áreas de espaços verdes de utilização colectiva
pública e privada são os definidos na planta de implantação.

Artigo 13.o

Espaços verdes de utilização colectiva pública

1 — Os espaços verdes de utilização colectiva pública serão aqueles
em que se privilegia a salvaguarda de valores paisagísticos e ou a
constituição de zonas de enquadramento visual do conjunto urba-
nístico.

2 — Os espaços verdes de utilização colectiva pública serão cons-
tituídos por cedências à Câmara Municipal de Faro decorrentes dos
processos de loteamento, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 14.o

Espaços verdes de utilização colectiva privada

1 — Os espaços verdes colectivos de utilização privada constituem
uma valorização paisagística para o conjunto edificado e serão com-
postos por espécies vegetais adequados à superfície onde estão
inseridos.

2 — Não é permitida a fruição pública dos espaços desta natureza.

SECÇÃO IV

Rede viária e estacionamento

Artigo 15.o

Rede viária e estacionamento

1 — A rede viária e o estacionamento público devem obedecer ao
definido nas peças escritas e desenhadas do presente Plano.

2 — A estrutura assinalada na planta de implantação é composta
por uma faixa de rodagem, que terá a largura de 7,5 m ou 6,5 m,
com ou sem faixa de estacionamento, e um passeio com a largura
mínima de 1,60 m.

Artigo 16.o

Estacionamentos públicos e privados

1 — O número de lugares de estacionamento privados previstos
para cada lote destinado a construção nova são os definidos no quadro
anexo n.o II.

2 — O número de lugares de estacionamento públicos e privados
previstos na globalidade do Plano, assinalados na planta de implan-
tação e nos quadros anexos, cumprem o disposto no artigo 50.o do
PDM de Faro e o disposto na Portaria n.o 1182/92, de 22 de Dezembro.

SECÇÃO V

Equipamentos públicos

Artigo 17.o

Equipamentos públicos

Na área de intervenção do Plano não estão previstos quaisquer
equipamentos públicos, não havendo lugar a cedências para esses
fins nem à aplicação da Portaria n.o 1182/92, de 22 de Dezembro,
aquando dos processos de loteamento, sem prejuízo da aplicação dos
Regulamentos Municipais de Taxas e Licenças e Taxas de Urbanização
e Compensação pela não Cedência de Terrenos em Operações de
Loteamento Urbano.

CAPÍTULO IV

Artigo 18.o

Disposições referentes a futuros processos de loteamento
dentro da área de intervenção do Plano

Os espaços de cedência destinados a equipamentos, zonas verdes,
rede viária e estacionamentos são os definidos na planta de implan-
tação, pelo que, aquando da realização de operações individuais de
loteamento na área do Plano, não deverá haver lugar à aplicação
da Portaria n.o 1182/92, de 22 de Dezembro.

CAPÍTULO V

Áreas sujeitas a condicionantes

Artigo 19.o

Condicionantes

Na área abrangida pelo Plano serão observadas todas as protecções,
servidões administrativas e restrições de utilidade pública constantes
da legislação em vigor ou decorrentes da sua modificação, designa-
damente a relativa a uma faixa de protecção de 12 m marginal ao
limite da vedação da Universidade do Algarve.

CAPÍTULO VI

Artigo 20.o

Cálculo de taxas municipais e critérios para a distribuição de encargos

O cálculo das taxas municipais e os critérios para a distribuição
dos encargos obedecem ao estipulado nos Regulamentos de Taxas
e Licenças Municipais e de Taxas de Urbanização e Compensação
pela não Cedência de Terrenos em Operações de Loteamento Urbano,
publicados no apêndice n.o 83 ao Diário da República, 2.a série, n.o 153,
de 3 de Julho de 1999, com a rectificação da tabela de taxas e licenças
municipais, publicada no apêndice n.o 111 ao Diário da República,
2.a série, n.o 204, de 1 de Setembro de 1999.
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CAPÍTULO VII

Disposições finais

Artigo 21.o

Sanções

1 — As sanções a aplicar pelo não cumprimento das disposições
contidas no presente Regulamento são as previstas na legislação em
vigor aplicável à situação.

2 — Para além das penalidades previstas por lei, a Câmara Muni-
cipal poderá determinar que seja reposta a situação anterior à prática
da infracção.

Artigo 22.o

Entrada em vigor

O Plano entra em vigor no dia imediato à sua publicação no Diário
da República.

ANEXO I

Quadro de áreas

Áreas

Lote
(metros

quadrados)

Implantação
(metros quadrados)

Sup. Pav. Habitação
(metros quadrados)

Sup. Pav. Com./Serv.
/Est. Rest. Beb.

(metros quadrados)

Sup. Pav. Total
(acima do solo)

(metros quadrados)

Sup. Pav. Estacionamento
e arrecad.

(metros quadrados)

Número
do

lote

Bloco
número

1 1-A 392,00 2 352,00 2 352,00
1 1-B 392,00 2 352,00 2 352,00
1 1-C 408,00 2 448,00 2 448,00
1 1-D 408,00 2 448,00 2 448,00
1 1-E 392,00 2 352,00 2 352,00
1 1-F 392,00 2 352,00 2 352,00

Subtotal 4 500,50 2 384,00 14 304,00 14 304,00 9 001,00

2 2-A 510,58 1 500,00 510,58 2 010,58
2 2-B 300,00 1 500,00 300,00 1 800,00
2 2-C 510,58 1 500,00 510,58 2 010,58

Subtotal 1 613,08 1 321,16 4 500,00 1 321,16 5 821,16 2 553,08

3 399,07 310,86 932,58 310,86 1 243,44 399,07
4 399,68 310,86 932,58 310,86 1 243,44 399,68
5 398,39 310,86 932,58 310,86 1 243,44 398,39

Subtotal 1 197,14 932,58 2 797,74 932,58 3 730,32 1 197,14

6 290,10 251,22 921,68 251,22 1 172,90

Subtotal 290,10 251,22 921,68 251,22 1 172,90

Total . . . 7 600,82 4 888,96 22 523,42 2 504,96 25 028,38 12 751,22

Nota. — O lote 6 corresponde a um edifício existente.

ANEXO II

Quadro descritivo dos lotes propostos

Número de pisos

Acima
da cota

de soleira

Abaixo
da cota

de soleira
Total

Número
do

lote

Bloco
número

Com./Serv.
Est. Rest.
e bebidas

Número máximo
de fogos

Lugares em cave
e subcave Cércea (metros) Volumetria

(metros cúbicos)

1 1-A 18 6 2 8 20,32 7 965,44
1 1-B 18 6 2 8 19,90 7 800,80
1 1-C 18 6 2 8 19,00 7 752,00
1 1-D 18 6 2 8 18,70 7 629,60
1 1-E 18 6 2 8 18,80 7 369,60
1 1-F 18 6 2 8 19,66 7 706,72

Subtotal 108 200 46 224,16

2 2-A 3 10 6 2 8 20,08 6 708,33
2 2-B 2 10 6 2 8 20,47 6 141,00
2 2-C 3 10 6 2 8 20,93 6 963,33
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Número de pisos

Acima
da cota

de soleira

Abaixo
da cota

de soleira
Total

Número
do

lote

Bloco
número

Com./Serv.
Est. Rest.
e bebidas

Número máximo
de fogos

Lugares em cave
e subcave Cércea (metros) Volumetria

(metros cúbicos)

Subtotal 8 30 35 19 812,66

3 3 9 6 4 1 5 13,55 4 212,15
4 2 9 4 4 1 5 13,37 4 156,20
5 2 9 4 4 1 5 13,25 4 118,90

Subtotal 7 27 14 12 487,25

6 3 7 5 5 18,22 3 662,64

Subtotal 3 7 3 662,64

Total . . . . 18 172 249 82 186,71

Nota. — O lote 6 corresponde a um edifício existente.
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Declaração n.o 231/2002 (2.a série). — Torna-se público que,
por despacho do subdirector-geral de 8 de Julho de 2002, foi registada
com o n.o 02.10.04.00/OD.02-PD/A uma alteração ao Plano Director
Municipal da Batalha, ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.o 136/95, de 11 de Novembro, e alterado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.o 156/2001, de 30 de Outubro.

Trata-se de uma alteração sujeita a regime simplificado, que consiste
na introdução do artigo 16.o-A no regulamento daquele Plano para
definir o conteúdo de «verde urbano», indicado na planta de orde-
namento da vila da Batalha mas cuja regulamentação se encontrava
omissa no regulamento.

Nos termos do preceituado na alínea c) do n.o 3 do artigo 148.o
do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, publica-se em anexo
a esta declaração o novo artigo 16.o-A do regulamento, bem como
a deliberação da Assembleia Municipal da Batalha de 28 de Fevereiro
de 2002 que aprovou a referida alteração.

9 de Julho de 2002. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Ge-
ral, Jorge Reis Martins.

Cópia de parte da acta n.o 02/2002

Sessão da Assembleia Municipal realizada aos 28 dias do mês de
Fevereiro do ano de 2002. — Ponto 8 — PDM — Alteração sujeita a
regime simplificado — Discussão e deliberação quanto à aprovação do
PDM. — Alteração sujeita a regime simplificado. — Após prévio escla-
recimento prestado pelo Sr. Presidente da Câmara dos principais
objectivos que se pretendem alcançar com esta alteração ao Plano
Director Municipal, foi o ponto posto a discussão.

Por mais ninguém querer discutir o ponto 8 da ordem de trabalho,
foi o mesmo posto à votação:

Foi deliberado, por maioria, com 23 votos a favor e 1 abstenção,
aprovar a «Alteração sujeita a regime simplificado do Plano Director
Municipal (PDM)».

Está conforme.

4 de Março de 2002. — O Presidente da Assembleia Munici-
pal, Francisco Manuel Graça Freitas.

Artigo 16.o-A

Verde urbano

Verde urbano — áreas destinadas ao recreio e lazer da população
e à protecção e enquadramento paisagístico.

O estudo destas áreas deve ser feito preferencialmente através de
plano de pormenor ou plano de urbanização, sendo proibido:

A destruição do solo vivo e do coberto vegetal;
A alteração da topografia do terreno;
O derrube de quaisquer árvores;
A descarga de entulhos e lixos de qualquer tipo;
A execução de novas edificações, com excepção das previstas

no parágrafo seguinte.

Enquanto não se dispuser desses planos, e desde que não abrangidos
por RAN e ou REN, para essas zonas poderão ser permitidos equi-
pamentos desportivos e turísticos de interesse público (reconhecido
como tal pela Assembleia Municipal), desde que de apoio à utilização
do espaço verde, devendo ser garantida uma taxa de impermeabi-
lização inferior a 10 %.

Instituto da Água

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros

Aviso n.o 8610/2002 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto da Água de 6 de Novembro de 2001:

Maria Filomena Correia Passarinho, com a categoria de técnica de
informática-adjunta do nível 1, da carreira de técnico de informática,
do quadro da ex-Direcção-Geral dos Recursos Naturais, na situação
de licença sem vencimento de longa duração — autorizado o seu
regresso ao referido quadro.

5 de Julho de 2002. — Pelo Presidente, a Directora, Ana Maria
Lopes dos Santos.

Aviso n.o 8611/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-pre-
sidente do Instituto da Água de 27 de Junho de 2002:

Arnaldo José Nisa da Silva — nomeado definitivamente na categoria
de técnico superior de 2.a classe, da carreira técnica superior do
quadro da ex-Direcção-Geral dos Recursos Naturais.

5 de Julho de 2002. — Pelo Presidente, a Directora, Ana Maria
Lopes dos Santos.


