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ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL  

Relatório de ponderação sobre o período de discussão pública 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o relatório de análise e ponderação das reclamações, 

observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados no âmbito da Discussão 

Pública da Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM), bem como de explicitação dos 

respetivos resultados.  

A Câmara Municipal de Santo Tirso, em reunião de 5 de setembro de 2019, item 6, deliberou 

determinar a abertura do período de Discussão Pública sobre a Alteração do Plano Diretor 

Municipal, fixando o prazo de 30 dias, a contar do quinto dia posterior ao da publicação do 

aviso no Diário da República, 2.ª série, durante o qual os interessados poderiam apresentar 

reclamações, observações e sugestões sobre a proposta de alteração do Plano. Esta 

deliberação foi publicada na 2.ª série de 26 de setembro de 2019, pelo Aviso nº15055/2019, 

sendo que o período de Discussão pública decorreu entre o dia 01 de outubro e 12 de 

novembro do presente ano. 

2. DISCUSSÃO PÚBLICA 

2.1. Divulgação do período de Discussão Pública  

O período de Discussão Pública da proposta de Alteração do PDM, foi publicado através da 

do Aviso nº15055/2019, na 2.ª Série do Diário da República e ainda divulgado através de 

afixação de edital e da publicitação em jornal e no site da câmara municipal. 
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2.2. Disponibilização da proposta  

Durante o período de Discussão Pública, a proposta de Alteração do PDM assim como o 

parecer da CCDRN, foram disponibilizados para consulta nas seguintes formas: 

• Em formato analógico (processo impresso), na Divisão de Ordenamento do Território e 

Informação Geográfica da Câmara Municipal de Santo Tirso no horário de funcionamento 

dos serviços municipais. 

• No portal da Câmara Municipal (www.cm-stirso.pt) 

• No GEOPORTAL, no portal da Câmara Municipal (www.cm-stirso.pt) para participações 

on-line. 

 

•  
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2.3. Formas de participação 

Durante o período de discussão pública os interessados puderam apresentar as suas 

reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento, utilizando as seguintes 

opções: 

• On-line, através da aplicação própria, GEOPORTAL, no portal da Câmara Municipal 

(www.cm-stirso.pt); 

• Através do endereço eletrónico (dpua@cm-stirso.pt); 

• Procedendo à entrega da participação no balcão único; 

• Por via postal para o endereço “Câmara Municipal de Santo Tirso, Praça 25 de Abril, 

4780-373 SANTO TIRSO”. 

 

Foi disponibilizado formulário próprio para apoio à participação 
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3. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

Neste período de Discussão Pública apenas uma participação foi formulada, tendo sido 

realizada através plataforma on-line (GEOPORTAL). Esta participação está devidamente 

identificada cartograficamente, no entanto, não apresenta qualquer conteúdo que descreva 

a sugestão ou reclamação pretendida.  

 

4. CONCLUSÃO 

A única participação formulada, para além da identificação cartográfica, não tem conteúdo 

compreensível que sugira a intenção da participação, pelo que não é possível ser 

considerada no âmbito deste procedimento. 
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