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TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DE  
PLANOS DIRECTORES MUNICIPAIS 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 

A tramitação dos procedimentos exigíveis nos processos de elaboração e revisão de planos 

directores municipais (PDM) é regulada pelos seguintes diplomas legais: 

 

- Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe é conferida  

pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro que, na presente norma se 

designa por RJIGT (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial) 

- Portaria n.º 290/2003, de 5 de Abril. 

- Despacho n.º 6600/2004, de 23 de Fevereiro, publicado no DR n.º 78 (II série), de 1 

de Abril. 

 

 

A tramitação da elaboração e revisão de PDM implica o cumprimento de fases, cada uma 

constituída por um conjunto de procedimentos encadeados, desde a decisão inicial de elaborar 

ou rever o plano até ao seu registo na DGOTDU. A descrição das fases e respectivos 

procedimentos encontra-se no presente texto e pode ser observada no fluxograma anexo. 

 

 

Fases: 
 

- Elaboração – de 1 a 6 

- Participação pública  -  de 1 a 6 

- Acompanhamento – 2   

- Concertação - 3 

- Discussão Pública – 4 

- Parecer Final  - 5 

- Aprovação – 6 

- Apreciação final de controlo  - 7 

- Ratificação - 8 
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1 – INÍCIO DA ELABORAÇÃO 
(RJIGT, art. 74º e 77º) 

 

1.1 A câmara municipal delibera a elaboração ou revisão do Plano, em reunião, 

obrigatoriamente pública, devendo estabelecer o respectivo prazo de elaboração e 

previamente, identificar e ponderar os planos, programas e projectos com incidência na 

área do município, tanto os que existem como os que se encontram em preparação, de 

modo a assegurar as necessárias compatibilizações. 

1.2 A deliberação é publicada na II Série do Diário da República  e, simultaneamente, 

divulgada através da comunicação social, por avisos, dando lugar a um período, mínimo 

de 30 dias, de participação preventiva dos cidadãos, para formulação de sugestões e 

pedidos de informação sobre a elaboração do plano.  

 

 

2 – ACOMPANHAMENTO 
(RJIGT, art. 75ºe Portaria 290/2003, n.ºs 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,  17, 26, 27 e 28; 

Lei 10/2003, de 13 de Maio, art. 18º e Lei 11/2003, de 13 de Maio, art. 14) 

 

O acompanhamento da elaboração ou revisão dos PDM é assegurado por uma 

comissão mista de coordenação (CMC) constituída por despacho do Ministro do 

Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT) integrando: 

- representantes dos serviços da administração directa ou indirecta do Estado; 

- representantes do município e dos municípios vizinhos, das Áreas 

Metropolitanas e das Comunidades intermunicipais; 

- representantes das organizações económicas, sociais, culturais e ambientais do 

município. 

 

2.1. A câmara municipal comunica à DGOTDU e à CCDR o teor da deliberação de 

elaborar ou rever o PDM e solicita a marcação de uma reunião preparatória, 

indicando os representantes das organizações económicas, sociais, culturais e 

ambientais do município que entende ver representadas na CMC, na sequência de 

solicitação dirigida à câmara municipal, por estas organizações, nos 15 dias 

subsequentes à publicação no Diário da República do anúncio da deliberação 

camarária. 

 

Caso a câmara municipal pretenda rever o PDM, em prazo anterior ao previsto (10 anos), a 

referida comunicação à DGOTDU e à CCDR deve vir acompanhada de um relatório 

fundamentado de avaliação da execução do plano e de caracterização da evolução das 
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condições económicas, sociais, culturais e ambientais que determinam a respectiva elaboração, 

incidindo sobre: 

- Os níveis de execução do plano; 

- A evolução dos principais indicadores de caracterização do município; 

- A avaliação da qualidade ambiental do município; 

- A definição de novos objectivos de desenvolvimento e dos critérios de 

sustentabilidade a adoptar. 

 

2.2 A CCDR promove a reunião preparatória, no prazo de 10 dias após a recepção do 

pedido da câmara municipal, onde devem, também, estar representados a DGOTDU e a 

câmara municipal. Da acta da reunião devem constar os seguintes aspectos: 

- Aceitação, pela DGOTDU e CCDR, da fundamentação da câmara 

municipal expressa na deliberação de alterar ou rever o PDM; 

- Proposta de composição da CMC, ponderando a participação, ou não, da 

DGOTDU. 

 

2.3 A DGOTDU remete ao Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT) a 

acta da reunião preparatória, para aprovação da composição da CMC. 

 

 

2.4 O MAOT solicita aos membros do governo responsáveis pelas entidades da 

administração directas ou indirecta do Estado a designação, por despacho, dos seus 

representantes, no prazo de 15 dias. 

 

2.5 Após a designação dos representantes das entidades, o MAOT aprova a composição da 

CMC e determina a publicação do respectivo despacho em Diário da República (II série) 

 

 

2.6  A CMC está obrigada a um acompanhamento assíduo e continuado dos trabalhos,  

devendo,  no fim desta fase, apresentar um parecer escrito, assinado por todos os 

membros, com  menção expressa da orientação defendida, que se pronuncia sobre o 

cumprimento das normas legais e  regulamentares aplicáveis e, ainda, sobre a 

adequação e conveniência das soluções defendidas pela câmara municipal. 

 

 

3 – CONCERTAÇÃO 
(RJIGT, art. 76º) 
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3.1 Concluída a elaboração a câmara municipal remete a proposta de PDM acompanhada 

do parecer da CMC às entidades que  no âmbito da mesma hajam formalmente  

discordado das soluções projectadas.  

 

3.2 Os pareceres das Entidades são emitidos  no prazo de 30 dias.  

 

3.3 Caso nestes pareceres continuem a ser colocadas objecções ao projecto de plano, a 

câmara municipal promove as necessárias reuniões de concertação nos 30 dias 

subsequentes. 

 

3.4 Na sequência dos pareceres emitidos e do resultado das reuniões de concertação, a 

câmara municipal procede à reformulação do plano, caso se justifique. 

 

 

4 – DISCUSSÃO PÚBLICA 
(RJIGT, art. 77º) 

 

4.1  A câmara municipal procede ao anúncio de abertura do período de discussão pública 

através de Aviso a publicar no Diário da República (II Série) e a divulgar na 

comunicação social. 

Deste aviso deve constar a indicação do período de discussão, das eventuais sessões 

públicas a que haja lugar e dos locais onde se encontra disponível a proposta, 

acompanhada do parecer da CMC e dos demais pareceres eventualmente emitidos 

bem como da forma como os interessados podem apresentar as suas reclamações, 

observações ou sugestões. 

 

4.2 O período de discussão pública deve ser anunciado com a antecedência mínima de 15 

dias. 

 

4.3      A câmara municipal procede à abertura do período de discussão pública que não pode 

ser inferior a 44 dias. 

 

4.3 A câmara municipal pondera as reclamações, observações, sugestões e pedidos de 

esclarecimento apresentados pelos particulares e fica obrigada a responder, por escrito, 

fundamentadamente, perante aqueles que invoquem, designadamente:  

- A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; 

- A incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser 

ponderados em fase de elaboração; 

- A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 
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- A eventual lesão de direitos subjectivos. 

 

4.4 Para além das respostas escritas, pode a câmara municipal, sempre que o considere 

necessário, promover o esclarecimento directo dos interessados. 

 

4.5 Sempre que as reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento 

sejam subscritos por mais de 20 cidadãos, a câmara municipal deve promover a 

publicação das respostas em dois jornais diários e um regional. 

 

4.6 Findo o período de discussão pública a câmara municipal divulga e pondera os 

resultados e elabora a versão final da proposta para aprovação. 

 

 

5 – PARECER FINAL DA CCDR 
(RJIGT, art. 78º) 

 

5.1 A câmara municipal remete à CCDR a versão final da proposta de plano para efeitos da 

emissão do parecer final. 

 

5.2 O parecer da CCDR incide sobre a conformidade com as disposições legais e 

regulamentares vigentes, bem como, sobre a articulação e coerência da proposta com 

os objectivos, princípios e regras aplicáveis no município, definidos por quaisquer outros 

instrumentos de gestão territorial eficazes. 

O parecer deve incluir uma informação técnica e jurídica sobre o plano, cabendo a esta 

última exprimir, com base na informação técnica, a respectiva conformidade com as 

normas legais e regulamentares em vigor. 

 

 

6 – APROVAÇÃO 
(RJIGT, art. 75º,  79º) 

 

6.1 O plano, acompanhado do parecer da CMC, é aprovado, pela assembleia municipal, em 

sessão pública, mediante proposta apresentada pela câmara municipal. 

Note-se que a acta da assembleia municipal que aprova o plano deve conter ou anexar 

os termos da proposta da câmara municipal. 

 

6.2 Caso sejam introduzidas, pela assembleia municipal, alterações à proposta 

apresentada, o plano deverá ser novamente submetido a discussão pública, parecer 
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final da CCDR e aprovação pela assembleia municipal. Nesta situação, os prazos de 

discussão pública são reduzidos para metade. 

 

 

 

7 – APRECIAÇÃO FINAL DE CONTROLO 
(Despacho n.º 6600/2004, de 23 de Fevereiro, publicado no DR n.º 78 (2ª série), de 1 de Abril) 

 

7.1 A câmara municipal remete à CCDR uma colecção completa do plano acompanhada de 

cópia autenticada da deliberação da assembleia municipal que o aprova e do relatório 

da discussão pública. 

 

7.2 A CCDR efectua a apreciação final de controlo, pronunciando-se expressamente e de 

forma fundamentada, sobre se o processo reúne as condições necessárias para 

prosseguir para ratificação, explicitando, designadamente, se o plano está conforme 

com as disposições legais e regulamentares em vigor. 

 

7.3   O parecer da CCDR deve ser remetido à câmara municipal e à DGOTDU, para efeito 

de instrução do respectivo processo. 

 

 

8 – RATIFICAÇÃO     
(RJIGT, art. 80º,  81º, 149º e CPA) 

 

8.1 A câmara municipal procede à instrução e envio à DGOTDU, do  processo completo 

do plano, para efeitos de ratificação. 

 

8.2 Após entrada do plano  na DGOTDU para ratificação, esta Direcção-Geral verifica a 

instrução e a conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes, 

atenta a apreciação final de controlo efectuada pela CCDR e remete para o 

governo, com parecer contendo uma proposta que pode configurar uma das 

seguintes situações: ratificação; recusa de ratificação;  ratificação parcial. Nestes 

dois últimos casos, a DGOTDU promove a audição prévia da câmara municipal. 

 

8.3 O  governo, ratifica o plano, por resolução de conselho de ministros e procede à 

publicação da referida resolução e do plano em Diário da República (I série). 
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A ratificação do PDM  pelo governo exprime o reconhecimento da sua conformidade 

com as disposições legais e regulamentares vigentes bem como com quaisquer 

outros IGT eficazes. 

Quando não se verifique a conformidade devida o governo pode ainda proceder à 

ratificação do PDM nos seguintes casos : 

- Não obstante a incompatibilidade com o PROT, o PDM  ter  sido objecto   de 

parecer favorável da CMC; 

- Não obstante a incompatibilidade com PLANO SECTORIAL, o PDM ter  sido 

objecto de parecer favorável da entidade responsável pela elaboração deste 

no âmbito da  CMC; 

- Não obstante a incompatibilidade com PIOT,  o PDM  ter  sido objecto de 

parecer favorável da  CMC, ouvidos os restantes municípios.  

 

8.4 O prazo que medeia entre a data da aprovação do plano, na assembleia municipal, 

e a sua publicação não deve ser superior a 12 meses. Este prazo suspende-se no 

caso de devolução do plano ao município para reapreciação. 

 

8.5 Após a publicação do plano ratificado, a DGOTDU procede ao seu registo e envia o 

número de registo para publicação em Diário da República (II série). 

 

8.6 Após a ratificação e publicação em Diário da República, a câmara municipal 

promove a publicitação do plano no boletim Municipal, caso exista, bem como em 2 

jornais de expansão regional ou local e num jornal de expansão nacional. 

 

 

NOTA FINAL: 
 

Após a  aprovação do PNPOT e dos PROT a ratificação pelo governo dos PDM terá 

carácter excepcional, ocorrendo apenas nos seguintes casos : 

 

- quando no âmbito do procedimento municipal de elaboração e aprovação for 

suscitada a violação das disposições legais e regulamentares ou a 

incompatibilidade com IGT eficazes;  

 

- a solicitação da câmara municipal  

(  n.º 7 art.º 80 do RJIGT  ) 
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