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PULA – Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira (U. E. 2)

Antecedentes:
• Desde 1980 iniciou-se a aquisição de parcelas em compropriedade e 

propriedades com descrição autónoma

• Inexistência de Instrumento de Gestão Territorial

• 1982 inicia-se o PPUADRLA

• Foi publicado em Junho de 1995

• CMS decide em Agosto de 1996 iniciar a revisão do PPUADRLA

• PULA é publicado em 16 Agosto 2013

• Ficam delimitadas as Unidades de Execução 1, 2 e 3

• Em regulamento são fixados os sistemas de execução e os índices médios de 

utilização e de cedência.
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PULA – Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira (U. E. 2)

Oportunidade:

• Com a delimitação das Unidades de Execução (U.E.) é possível avançar com 
operações urbanísticas - Loteamentos -.

• Cada UE tem especificidades próprias.

• Hoje realizamos a segunda reunião de dinamização / sensibilização junto dos 

interessados da U. E. 2.

• Não tem sido possível chegar à maioria, pois a devolução da Convocatória é 

elevadíssima por motivos diversos.

• No contexto de desenvolvimento de Sesimbra e do Distrito de Setúbal, julgamos 

ser de agarrar a oportunidade e concretizar a solução gerada com a publicação 

do PULA.



Lagoa de Albufeira

U. E. 2 



Levantamento da Titularidade



Zonamento 
da U. E. 2 
- Áreas
- Legenda do 

zonamento
- Artigos Matriciais

U. E. 2
Artigo13, Secção  K – 3 prédios



Ponto 1. Sistema de Execução

PULA – Art.º 76, n.º 1, alínea b) 
- Cooperação nas unidades 2 e 3

RJIGT – Art.º 150.º
- Sistema de cooperação

1 — No sistema de cooperação, a iniciativa de execução do plano pertence ao município, com a
cooperação dos particulares interessados, actuando coordenadamente, de acordo com a
programação estabelecida pela câmara municipal e nos termos do adequado instrumento contratual.

2 — Os direitos e as obrigações das partes são definidos por contrato de urbanização, que pode
assumir as seguintes modalidades:

a) Contrato de urbanização, entre os proprietários e ou os promotores da intervenção
urbanística, na sequência da iniciativa municipal;

b) Contrato de urbanização entre o município, os proprietários e ou os promotores da
intervenção urbanística e, eventualmente, outras entidades interessadas na execução
do plano.



Ponto 1. Cooperação

Principais conceitos:

• Iniciativa é do município com a cooperação dos particulares
interessados

• Município fica obrigado à programação das acções, elaboração
dos instrumentos contratuais e coordenação da atuação das
partes

• Direitos e obrigações são definidos no contrato de urbanização



Ponto 2. Constituição de Fundo de Compensação

RJIGT - Artigo 152.º

1 — Cada unidade de execução pode estar associada a um fundo de

compensação com os seguintes objetivos:

a) Liquidar as compensações devidas pelos particulares e respetivos

adicionais;

b) Cobrar e depositar em instituição bancária as quantias liquidadas;

c) Liquidar e pagar as compensações devidas a terceiros.

2 — O fundo de compensação é gerido pela câmara municipal com a

participação dos interessados nos termos a definir em regulamento

municipal.



Ponto 2. Comissão de Gestão:

A constituir com elementos
da CMS
e representante
de cada prédio
que integra a
U. E. 2



Ponto 3.
PULA - Reg.º 
Mecanismos 
de 
perequação

• Artigo 77.º - Mecanismo de perequação
Os mecanismos de perequação a utilizar no âmbito das unidades de
execução são:
a) IMU - O índice médio de utilização = 0,216
b) IIMC - A área de cedência média = 0,623
c) RCU - A repartição dos custos de urbanização

• Artigo 78.º - Índice médio de utilização e área de cedência média
Para efeitos de perequação de benefícios e encargos, estabelecem-se para
as unidades de execução os índices médios de utilização e as áreas de
cedência médias constantes do quadro 2 anexo ao presente Regulamento.

• Artigo 79.º - Custos de urbanização
No âmbito das unidades de execução, os custos de urbanização são
integralmente repartidos por cada um dos proprietários ou particulares com
direitos reais sobre as parcelas ou prédios, na proporção do respetivo
direito de edificabilidade.
Os custos totais com as obras de urbanização são os previstos no
programa de execução e meios de financiamento do plano.



U. E. 2
- Equipamentos
- Índices



Ponto 3. PULA  - Mecanismos  de perequação
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Ponto 3. 
PULA
Mecanismos
de perequação

- CMS

Ensaio 
de 
Solução



Execução:

• Consensualizada a
aplicação dos parâmetros:
a) IMU - O índice médio de utilização = 0,216
b) IMC - A área de cedência média = 0,623
c) RCU - A repartição dos custos de urbanização:

• Subscrito o Contrato de Urbanização
• Apresentado o regulamento municipal sobre

o fundo de compensação

• E ensaiada a distribuição dos lotes,
poderá cada grupo de
proprietários avançar com
a execução de
Lot.º para cada propriedade?



INTERVENÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS 
PULA – Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira – U.E. 2  

ue2-pula@cm-sesimbra.pt


