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POtm> Um novo parecer ju-
rídico pedido pela Câmara
do Porto, da autoria de João
Miranda, sobre as polémicas
construções junto à escarpa
da Arrábida dá luz verde ao
licenciamento da segunda
fase do empreendimento da
Arcada. No essencial, reco-
nhece legalidade à obra em
curso por considerar legíti-
mos os atos praticados por
vários vereadores do Urba-
nismo que viabilizaram a

construção desde 2001.
O parecer do especialista

em direito urbanístico e

professor da Universidade
de Lisboa, a que o JN teve
acesso, vai no sentido da-

quele que fora emitido por
Fernanda Paula Oliveira. O
documento que chegou
esta semana à Câmara foi
solicitado após esta jurista
ter recordado que chegou a
emitir um parecer sobre o

caso a pedido da Imoloc (an-
tecessora da Arcada).
SEM OBSTÁCULOS

No novo parecer, João Mi-
randa conclui que "encon-
tram-se reunidas as condi-

ções para ser praticado o ato

de licenciamento da segun-
da fase, traduzido verdadei-
ramente numa alteração da

licença de 2013, sem prejuí-
zo da necessidade de cum-
primento posterior de ónus

jurídicos pelo particular",
como por exemplo a obten-

ção de alvará e o pagamento
de taxas urbanísticas.

Considera-se não haver
obstáculos jurídicos à con-
cessão de licença destinada
a viabilizar a segunda fase

para mais um edifício nos
terrenos da Rua do Ouro.

O parecer foi distribuído

terça-feira aos vereadores,
remetido para a comissão de

inquérito às construções na
Arrábida, aprovada há um
mês na Assembleia Munici-
pal, e para os serviços jurídi-
cos. A Arcada, responsável
pela construção de dois pré-
dios, recorreu à justiça para

obrigar a Câmara a atribuir
a nova licença, recordou
fonte do Município.

O processo está no Tribu-
nal Administrativo e Fiscal
do Porto. Prevê-se agora que
a Câmara dê luz verde à
nova licença, embora a mes-
ma fonte não adiante datas.

MAIS DM MÊS

A comissão eventual "para
sindicância da legalidade e

oportunidade de atuação"
do Município, no processo

que conduziu à execução do

projeto junto à escarpa, tem
60 dias para se pronunciar.
Ou seja , falta um mês.

Também no início de ou-
tubro, a Câmara rejeitou a

moção do PS para declarar a
"nulidade do licenciamen-
to e o embargo da obra" na

escarpa. "Seria incauto to-
mar qualquer ato adminis-
trativo. O Ministério Públi-
co está a tratar do assunto",
disse Rui Moreira. A moção
surgiu após o PS denunciar

que a sentença do Supremo
Tribunal Administrativo de
2009 não deu, afinal, "direi-
tos construtivos" ao promo-
tor, estando o licenciamen-
to "ferido de nulidade". •

Novo parecer sobre o empreendimento polémico na escarpa já foi distribuído


