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Exmª.  Senhora 

Maria Fernanda Lopes Oliveira 

Rua do Sacobão 87 

3810 – 454 ARADAS 

 

 

 

Assunto: Ampliação e Alteração com demolição e Alteração ao Uso 

Local: Brejo – Borralha 

Processo: 741-A/78 

 

    Vimos comunicar a V. Exa. que de acordo com Despacho datado de 2015/08/17 o pedido 

apresentado com o Requerimento nº 1320/15, de 2015/07/07 foi DEFERIDO nos termos da 

Informação Técnica nº. KMF 2015125 de 2015/08/11, que abaixo se transcreve: 

 

 “Relativamente ao aditamento ao projeto de arquitetura das alterações e ampliações de um edifício para 

Indústria (tipo 3), no prédio sito no Brejo, freguesia de Águeda e Borralha, verifica-se que: 

 

Tendo sido aprovado o projeto de arquitetura relativo as alterações e ampliações ao edifício fabril, em 

11/11/2014, nos termos do parecer técnico PAC 2014-114, antes da apresentação dos projetos de 

especialidades veio o requerente apresentar um aditamento ao mesmo, no entanto, após análise à nova 

proposta arquitetónica foi proposto o indeferimento da pretensão (PAC 2015086).  

No seguimento do parecer técnico supramencionado, vem agora o requerente apresentar uma 

reformulação da proposta e novos elementos com as correções solicitadas. Portanto, após analisados os 

novos elementos verifica-se que as questões apontadas foram colmatadas, tendo sido reformulada a 

proposta de forma a garantir o pé-direito mínimo de 3 m, garantindo desta forma, o cumprimento ao 

disposto no n.º 2 do artigo 8.º da Portaria n.º 702/80 de 22/09. 

Assim sendo, não se vê inconveniente ao deferimento do aditamento ao projeto de arquitetura 

anteriormente aprovado, ficando o licenciamento dependente da apresentação dos seguintes elementos e 

projetos de especialidades: 

 Projeto de estabilidade; 

 Rede de Abastecimento de Água; 
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 Rede de Drenagem de Águas Residuais  

 Projeto de arranjos exteriores; 

 Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

 

De alertar que, os elementos acima enunciados deverão ser apresentados em conformidade com o 

disposto no artigo 14.º do regulamento epaper, abaixo transcrito:  

“14.Quando se trate de projeto de especialidade, o mesmo deve ser composto apenas por “dois ficheiros”, um correspondente às 

peças escritas em formato pdf/a e outro em formato dwfx correspondente às peças desenhadas.” 

Mais se relembra com base no exposto no parecer emitido pela EDP, a concretização da operação 

urbanística solicitada, fica condicionada ao pagamento da comparticipação dos encargos associados à 

colocação de um apoio, mediante apresentação de licença de construção emitida pela Câmara Municipal 

naqueles Serviços (conforme informação associada ao ofício n.º 707/14). 

 

De acordo com o estabelecido nos artigos 116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e nos termos estabelecidos no 

Código Regulamentar, o licenciamento ficará dependente do pagamento dos valores abaixo indicados. 

 
Taxa Designação V. Unitário Fator (V) Fator (m2) Fator Valor (€) 
M49.1  Construção   2,00 360,00  720,00 
M49.3.c.3  Alteração de fachada  25,00    25,00 
M.00  Dedução  50,00    -50,00 
TOTAL      695,00 
 
“ 

 

Aproveita-se a oportunidade para informar de que a obtenção do Alvará de Licença de 

Construção depende da apresentação, NO PRAZO DE 180 (cento e oitenta) DIAS, SOB PENA 

DE INCORRER EM CADUCIDADE, dos projetos de especialidades acima referidos. 

 Mais se informa de que, nos termos do Artº 13º do Código de Imposto Municipal 

sobre Imóveis, tem o prazo de 60 dias, a contar da data de decisão de aprovação, para 

participar na Repartição de Finanças de Águeda, esse facto. 

 No entanto, informa-se ainda de que, aquando da apresentação dos projetos de 

especialidades, caso pretenda, poderá requerer o respetivo ALVARÁ DE LICENÇA DA 

CONSTRUÇÃO NA HORA, devendo apresentar para o efeito os seguintes documentos: 

. 

 Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidente de trabalho, nos termos previstos na lei nº.100/97, de 13 de setembro; 
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 Termo de reponsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da obra; 

 Declaração do empreiteiro com responsabilidade pela execução da obra; 

 Declaração da titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil ou título 

de registo na atividade, a verificar no ato da entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; 

 Plano de segurança e saúde. 

 

 Por último, lembra-se que o prazo de validade do alvará, nos termos do regulamento e 

tabela de taxas no âmbito de operações urbanísticas, não conta para o cálculo da taxa a cobrar, 

pelo que se aumentar o prazo da execução da obra não aumenta o valor da taxa. Caso pretenda 

ter um prazo maior para executar a obra em causa, poderá apresentar um pedido com nova 

calendarização. 

 

 Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Águeda e Paços do Concelho, 20 de agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sata/amad 
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