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Exmo. Senhor: 

Presidente da  

AJSL – Assoc. Jardim Social da Landiosa 

Rua das Caves, 30 

3750-033AGUADA DE BAIXO 

 
 
 
 
Assunto: Informação previa p/ construção de edifício  

Local: Landiosa 

Processo: 66/15 

 

A análise técnica do processo apresentado por V. Exa., efetuada pelos técnicos desta 

Câmara Municipal, leva-nos à conclusão de que a proposta apresentada não reúne condições 

para merecer aprovação, perspetivando o seu INDEFERIMENTO, fundamentado nos seguintes 

parâmetros referidos no parecer que abaixo se transcreve: 

“Conforme localização apresentada pelo requerente, o instrumento de planeamento e gestão 

territorial para o local é o plano diretor municipal (PDM), publicado no Diário da República, 2.ª série – N.º44 

de 1 de março, através do Aviso n.º3341/20, verifica-se que o terreno encontra-se inserido em Solo Rural, 

em Espaços Agrícolas, coincidente com Estrutura Ecológica Municipal, Reserva Ecológica Nacional (REN), 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) e o Sítio Ria de Aveiro (PTCON0026). 

A pretensão colide ainda com a faixa de proteção da Estradas de Portugal e confina a nascente com a Rua 

Sr.ª da Alumieira (com classificação pertencente ao sistema secundário – E.M.601) e a sul com a Estrada 

do Cértima com classificação pertencente ao sistema secundário – E.M596). 

As vias confinantes são munidas de rede de água, coletor de saneamento, iluminação pública, gás natural 

e gasodutos de 2.º escalão. 

Face às condicionantes detetadas, a Câmara Municipal solicitou por meio da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR), a 2015/06/04, a pronúncia das seguintes entidades: 

● Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

● Estradas de Portugal, S.A (EP); 

● Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRAN Centro); 

● Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, IP – DCNF Centro); 

● REN -Gasodutos, S.A. 

 

Das consultas efetuadas no âmbito do Art.º 13.º- A do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), na sua redação atual, resultaram os pareceres que se transcrevem: 
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Face aos pareceres desfavoráveis emitidos pela ICNF e REN, entende-se ser de propor o 

indeferimento da pretensão ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do Art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº. 136/2014, de 9 de setembro.” 
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Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro 

(Código do Procedimento Administrativo), “… o órgão responsável pela direção do procedimento 

determina se a audiência se processa por forma por forma escrita ou oral, e manda notificar os 

interessados para, em prazo não inferior a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer” pelo que, 

caso não apresente qualquer argumento, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 

ÚTEIS, que possa alterar essa intenção de indeferimento, o mesmo será objeto de 

INDEFERIMENTO. 

O referido processo poderá ser consultado no GAM (Gabinete de Atendimento ao 

Munícipe) desta Câmara Municipal. 

Com os melhores cumprimentos, 

Águeda e Paços do Concelho, 30 de junho de 2015 
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