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Exmo. Senhor: 

Fernando Abrantes Monteiro 

Rua Principal 411 

3750-380CASTANHEIRA DO VOUGA 

 
 
 
 
Assunto: Informação previa 

Local: Vale da Galega – Castanheira do Vouga 

Processo: 88/89 

 

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: 

“Consultados os antecedentes do processo, verifica-se a emissão da licença de 

construção n.º 579/89, referente à construção de uma casa de arrumações com 80,00m2. Da 

aprovação consta ainda que a sua construção ficaria condicionada à execução da cobertura com 

telha lusa voltada para o terreno do requerente e uma altura máxima do beiral de 2,40m. 

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 Espaço Florestal de Produção Tipo 2, em zona de risco 

de incêndio alto e confina a nascente com a Rua Vale do Salgueiro, cuja classificação pertence 

ao sistema terciário. A via confinante não tem infraestruturas. 

Analisados os elementos apresentados, informa-se o seguinte: 

● Tratando-se de uma edificação existente, deveriam ter sido apresentados os amarelos e 

vermelhos, para identificação da parte da edificação que estará abrangida pela licença de 

construção n.º 579/89; 

● Da licença emitida verifica-se que o uso aprovado foi o de “casa de arrumações”. A alteração 

ao uso proposto coloca em causa o direito anterior da parte licenciada, conforme definido no n.º 

1 do Art.º 60.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, pelo que para os efeitos pretendidos, a pretensão 

estaria sujeita ao cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor; 
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● A pretensão insere-se em Solo Rural, na classe de Espaço Florestal de Produção Tipo 2, 

espaço esse destinado à produção florestal, privilegiando-se a florestação com Quercus Robur. 

Esta classe de espaço apresenta maior aptidão para funções complementares à prática florestal, 

ao nível agropecuário, industrial e turístico, conforme definido na alínea b) do Art.º 40.º do Plano 

Diretor Municipal (PDM) em vigor; 

● A área do terreno não respeita as condicionantes de edificabilidade definidas no Art.º 42.º do 

PDM em, vigor, por ser inferior a 30.000,00m2. Em baixo apresenta-se extrato das referidas 

condicionantes. 

 
 

Face ao exposto, verifica-se que a pretensão não reúne condições de aprovação.” 

 

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. 
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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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