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Exmo. Senhor  

Gerente da empresa 

Fabrindex-Fabrico Industrial Expositores,Lda. 

Vale Grou - Aguada Cima 

3750 AGUADA DE CIMA 

 
 
 
 
 

 

 

Assunto: Ampliação e Alteração de Instalações Fabris 

Local: Vale do Grou – Aguada de Cima 

Processo: 613/90 

 

A análise 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 técnico AMM 2015 194, 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.º3341/2012 e o terreno encontra-se inserido em solo urbano, na categoria de 

solo urbanizado – espaços de atividades económicas, confrontando a poente, norte e nascente com 

arruamentos pertencentes ao sistema rodoviário terciário existente, denominados por rua do Vale do Grou, 

rua das Acácias e Travessa das Acácias respetivamente, estando o terreno abrangido pela condicionante 

do estudo prévio do traçado do IC2 – Coimbra / Oliveira de Azeméis bem como pela servidão da linhas 

elétricas de muito alta tensão a 220 kV, sendo que a operação urbanística deverá dar cumprimento ao 

estabelecido nos art.ºs 13.º a 25.º, 61.º a 74.º e 98.º a 101.º da 1.ª Revisão ao plano diretor municipal. 

Face às condicionantes existentes no terreno, foi solicitado parecer à REN – Rede Elétrica Nacional e às 

Infraestruturas de Portugal, tendo estas entidades emitido os seguintes pareceres: 

 REN 
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 Infraestruturas de Portugal 

 

É referido na memória descritiva que a área mencionada no registo predial da conservatória está a ser alvo 

de correção, pelo que, é solicitado o andamento do processo na condição de apresentar este elemento 

aquando da apresentação dos projetos de especialidade, submetendo-se a decisão sobre o assunto à 

consideração superior. 

 

Da análise ao projeto apresentado, cumpre informar: 

 

1. Da análise aos licenciamentos ocorridos anteriormente, verifica-se que a confrontação a nascente 

é com terreno particular bem como da análise à certidão do registo predial da conservatória. No 

entanto, de acordo com a carta de ordenamento do PDM, o terreno confina a nascente com uma 

via pertencente ao sistema rodoviário terciário existente, denominada por Travessa das Acácias; 

2. Com base no referido anteriormente, poderá concluir-se que a ampliação da edificação proposta a 

nascente (telheiro), não cumpre a faixa de servidão non aedificandi definida na subalínea i), da 

alínea a) do artigo 20.º/A1 do Código Regulamentar do Município publicado através do Aviso 

n.º9745/2012 na 2.ª série do DR, N.º137, de 17 de julho, alterado pelos Avisos n.º13547/2012 na 

2.ª série do DR, N.º197, de 11 de outubro, n.º860/2013 na 2.ª série do DR, N.º13, de 18 de janeiro, 

n.º7044/2013 na 2.ª série do DR, N.º103, de 29 de maio, n.º8779/2013 na 2.ª série do DR, N.º131, 

de 10 de julho , n.º8425/2014, de 21 de julho, regulamento (extrato) n.º128/2015 na 2.ª série do 
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DR, N.º55, de 19 de março e pelo Aviso n.º7543-B/2015, na 2.ª série do DR, N.º130, de 7 de julho, 

que é de 8 metros; 

3. A percentagem de impermeabilização do logradouro ultrapassa o valor de 50 %, tendo em conta 

as condições de contabilização deste parâmetro definidas no artigo 65.º do regulamento do PDM, 

ou seja, o valor da impermeabilização do logradouro ronda os 54%. Alerta-se para o facto de que o 

projeto de arranjos exteriores que integra o alvará de licença n.º215/00 não foi cumprido, bem 

como atendendo ao facto de existir um caminho a nascente, toda a área de terreno está inserida 

no n.º1 do artigo 65.º do regulamento do PDM; 

4. De acordo com o estabelecido nas fichas 12 e 13 do Decreto Regulamentar n.º9/2009, de 29 de 

maio, a área total de construção é de 4911 m
2
 e a área total de implantação é de 3922 m

2
, tendo 

sido contabilizada a área de implantação e de construção do posto de transformação e da casa de 

poço existente no terreno; 

5. O índice de ocupação do solo é calculado com base nas regras definidas na ficha n.º35 do Decreto 

Regulamentar n.º9/2009, de 29 de maio, tem o valor de 0,38 (3922/10292); 

6. Verifica-se a existência de muros de suporte nos arranjos exteriores do logradouro com alturas 

superiores a 2 metros, pelo que, a edificação dos mesmos deverá integrar a operação urbanística 

solicitada; 

7. Constata-se, da análise aos arranjos exteriores, a existência de uma vaga de estacionamento, a 

sul do terreno, que está parcialmente implantada em terreno natural. Será o pretendido? 

8. De acordo com o projeto apresentado, constata-se as seguintes incorreções no preenchimento da 

ficha de elementos estatísticos: 

a) No campo K.3.3 a área de construção a ampliar não está correta, apresentado um valor de 

323 m
2
, bem como o total mencionado no campo K.3.9 

b) Deverá estar mencionado no campo K.8 o número de pisos das áreas a ampliar; 

c) O valor mencionado no campo K.6 também não está correto, sendo o volume das áreas a 

ampliar acima do nível do solo de aproximadamente 531 m
3
. 

 

Nesta conformidade, face ao referido nos números 2 e 3, propõe-se o indeferimento da pretensão com 
base no definido na alínea a), do n.º1, do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º136/2014, de 9 de setembro.” 

 

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 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, 31 de agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sata/amad 
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