MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Pombal nº0007/CMP/17,
celebrada em 30 de Março de 2017 e aprovada
em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 6.1. Proposta de 8.ª Alteração ao Loteamento da Zona Industrial da
Guia
Foi presente à reunião o parecer n.º 2 da Chefe de Divisão de Urbanismo, Planeamento e
Reabilitação Urbana, relativo à proposta de 8.ª alteração ao loteamento da Zona Industrial da
Guia, que a seguir se transcreve:
"Assunto: Proposta de 8.ª Alteração ao Loteamento da Zona Industrial da Guia:
- Desafetação do Domínio Público Municipal para o Domínio Privado Municipal de uma
parcela de Terreno com 9.886 m2;
- Abertura de Discussão Pública da proposta de Alteração ao Loteamento
Ex.mo Sr. Presidente,
No seguimento da deliberação da Câmara Municipal tomada na sua reunião realizada em 01
de fevereiro de 2017, foi aberto um período de consulta pública de 15 dias, ao abrigo do
disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 124.º do CPA, aprovado pelo Decreto Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro, conjugado com os n.ºs 2 e 3 do artigo 54.º do RMUE, para efeitos de
desafetação do domínio público municipal para o domínio privado municipal de uma parcela
de terreno com a área de 9.886 m2, integrada em espaços verdes e de utilização coletiva,
tendo por finalidade a constituição de 5 novos lotes.
A consulta pública teve início a 24 de fevereiro e fim a 17 de março de 2017, não tendo sido
apresentada qualquer participação.
Não obstante na reunião anteriormente referida, a Câmara Municipal ter apreciado
favoravelmente a proposta de alteração ao loteamento e determinado a abertura de um
período de discussão pública da mesma, foi efetuada uma adaptação da proposta de
alteração decorrente do pedido formulado pela empresa Valsteam ADCA Engineering, S.A.,
sob o registo de entrada 2452, de 10 de fevereiro de 2017, para aumento da área de
implantação do lote 14.
Neste enquadramento, a proposta de 8.ª alteração ao loteamento da Zona Industrial da Guia
consiste no seguinte:
Ajuste no limite Oeste do loteamento mantendo, no entanto, a mesma área da parcela
descrita na certidão da conservatória;
Criação de 5 novos lotes (lote 32, 33, 34, 35 e 36), com as áreas de 2.100m2, 1.174m2,
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1.085m2,

2.047m2

3.480m2,

e
respetivamente, provenientes de parcelas de terreno
integradas em espaços verdes e de utilização coletiva. A constituição destes lotes pressupõe
a prévia desafetação do domínio público municipal para domínio privado municipal de uma
área de 9.886 m2;
Alteração do polígono de implantação do Lote 8;
Aumento da área de impermeabilização do logradouro dos lotes 7 e 8, de 905m2 para
1.350m2 e das respetivas cotas de soleira;
Reconfiguração dos lotes 21 e 22, com aumento da área do Lote 22 de 1.898m2 para
3.018m2 e redução da área do Lote 21 de 2.243m2 para 1.123m2, com consequente alteração
das respetivas áreas máximas de implantação, de construção e de impermeabilização;
Aumento da área de implantação do lote 14 de 10.000 m2 para 12.600 m2 e respetiva
alteração do volume de 90.000 m3 para 113.400 m3.
A presente proposta de alteração colhe o devido enquadramento no instrumento de gestão
territorial em vigor para o local, conforme explicitado na Memória Descritiva e
Justificativa.
Não houve lugar a consulta a entidades externas ao Município.
Face ao exposto, sugere-se a V. Ex.a que submeta a presente proposta de alteração ao
loteamento da Zona Industrial da Guia, processo n.º 10/04, à Câmara Municipal, para
efeitos de:
1 - Remissão à Assembleia Municipal para, com base no disposto na alínea q), do n.º 1 do
artigo 25.º do Decreto Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual, deliberar a
desafetação do domínio público municipal para o domínio privado do município, de uma
área de terreno de 9.886 m2, integrada em espaços verdes e de utilização coletiva, tendo por
finalidade a constituição de 5 novos lotes, conforme proposta em anexo;
2 - Determinar a abertura de um período de discussão pública da proposta de alteração ao
loteamento, nos termos estabelecidos no artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (DL80/2015, de 14 de maio), em cumprimento do disposto no n.º 5 do
artigo 7.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, por se tratar
de uma alteração da iniciativa da autarquia.
Município de Pombal, 24/3/2017"
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da 8.ª alteração ao loteamento
da Zona Industrial da Guia.
Mais deliberou, por unanimidade, remetar o parecer à Assembleia Municipal para
deliberação sobre a desafetação de domínio público para domínio privado, para
constituição de novos lotes, determinando a abertura de um período de discussão
pública, nos termos do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial (DL 80/2015, de 14 de maio), em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo
7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, por se tratar de
uma alteração da iniciativa do Município, nos termos do parecer supra transcrito.
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1. INTRODUÇÃO
Refere-se a presente memória descritiva ao projeto de alteração do processo de loteamento
n.º 10/04, aprovado pela Câmara Municipal em 12 de dezembro de 2008, de um prédio sito
em Brejo, Guia, da União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, concelho de Pombal.
Note-se que este loteamento foi alvo de várias alterações, nomeadamente:
- 1ª alteração por deliberação da Câmara de 10 de setembro de 2009;
- 2ª alteração por deliberação da Câmara de 10 novembro de 2009;
- 3ª alteração por deliberação da Câmara de 09 de março de 2010;
- 4ª alteração por deliberação da Câmara de 15 de julho de 2010;
- 5ª alteração por deliberação da Câmara de 25 de julho de 2012;
- 6ª alteração por deliberação da Câmara de 22 de agosto de 2013;
- 7ª alteração por deliberação da Câmara de 22 de dezembro de 2015;
Esta alteração consiste na redefinição do polígono de implantação do Lote 8, permitindo uma
implantação da unidade industrial a instalar mais adequada às suas necessidades laborais, bem
como na ampliação do Lote 22 e consequente redução do Lote 21.
Esta alteração prevê ainda, a criação de novos lotes, no sentido de dar resposta a uma elevada
procura do setor industrial e económico deste parque industrial, que apresenta uma taxa de
ocupação consolidada, carecendo de lotes para oferta.
A proposta visa uma equilibrada integração urbanística, mantendo uma relação de
continuidade com os lotes existentes. Neste contexto, foram criados 3 lotes na zona poente do
loteamento e 2 lotes na zona sul. De realçar que foi salvaguardado um afastamento mínimo de
10m a linha de água existente.

Por fim, de realçar que esta alteração contempla um ajuste ao limite do loteamento mantendo
no entanto, a mesma área da parcela descrita na certidão da conservatória.
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2. DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
A alteração ao loteamento consiste no seguinte:
•

Alteração do polígono de implantação do Lote 8 com aumento da área de
impermeabilização do logradouro de 905m2 para 1.350m2.

•

Aumento da área de impermeabilização do logradouro do Lote 7 de 905m2 para
1.350m2.

•

Alteração das cotas de soleira dos lotes 7 e 8.

•

Aumento da área do Lote 22 de 1.898m2 para 3.018m2, da área implantação máxima
de 691m2 para 1.312m2, da área bruta de construção máxima de 967m2 para 2.000m2 e
da área de impermeabilização do logradouro de 612m2 para 1.404m2.

•

Redução da área do Lote 21 de 2.243m2 para 1.123m2, da área implantação máxima de
892m2 para 372m2, da área bruta de construção máxima de 1.249m2 para 744m2 e da
área de impermeabilização do logradouro de 680m2 para 638m2.

•

Criação do Lote 32, com uma área de 2.100m2, uma área de implantação máxima de
800m2 e uma área de construção máxima de 1.470m2.

•

Criação do Lote 33, com uma área de 1.174m2, uma área de implantação máxima de
408m2 e uma área de construção máxima de 816m2.

•

Criação do Lote 34, com uma área de 1.085m2, uma área de implantação máxima de
408m2 e uma área de construção máxima de 760m2.

•

Criação do Lote 35, com uma área de 2.047m2, uma área de implantação máxima de
715m2 e uma área de construção máxima de 1.430m2.

•

Criação do Lote 36, com uma área de 3.480m2, uma área de implantação máxima de
1440m2 e uma área de construção máxima de 2.436m2.
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3. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
O local da operação de loteamento encontra-se abrangido pela 1ª Revisão do Plano Diretor
Municipal e é classificado como Solo Urbanizado - Espaço de Atividades Económicas e Espaço
Verde.
As operações urbanísticas a realizar no espaço de atividades económicas devem respeitar os
seguintes parâmetros urbanísticos:
•

Índice de Ocupação: 60%

•

Índice de Utilização: 70%

•

Índice de impermeabilização: 90%

•

Altura da fachada: 12m, podendo ser excedida nas situações devidamente justificadas
por necessidades produtivas ou tecnológicas;

•

Número máximo de pisos (abaixo da cota da soleira): 1

Neste sentido, e conforme parâmetros urbanísticos indicados na tabela seguinte, a operação
de loteamento dá cumprimento as disposições do artigo 109.º do Regulamento do PDM de
Pombal.
Loteamento*
Índice de Ocupação

27%

Índice de Utilização

38%

Índice de Impermeabilização

69%

* Valores considerando as áreas máximas possíveis

No que concerne às áreas destinadas para espaços verdes e equipamentos de utilização
coletiva, o artigo 146.º do regulamento do PDM define os seguintes parâmetros:

Indústria, armazéns e/ou oficinas

Espaços Verdes de
Utilização Coletiva (m2)

Equipamento de Utilização
Coletiva (m2)

20m2 / 100m2 a.c.

10m2 / 100m2 a.c.

Considerando estes parâmetros, e um uso dominante industrial, o loteamento com as
alterações pretendidas tem de prever uma área de 11.034m2 para espaços verdes de utilização
coletiva e 5.517m2 para equipamento de utilização coletiva.
O loteamento prevê uma área de cedência para espaços verdes de 24.278m2, superior à área
exigível por aplicação dos parâmetros anteriormente indicados.
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Por sua vez, no que concerne a área de cedência para equipamento de utilização coletiva, é
opção da proposta, a não previsão de áreas para estes fins, uma vez que o local já se encontra
servido por equipamentos existentes nas proximidades, localizados no aglomerado urbano da
Guia.
Neste contexto, e conforme estabelecido no artigo 147.º do Regulamento do PDM, pode haver
dispensa, total ou parcial, dos espaços verdes ou de equipamentos de utilização coletiva,
desde que a mesma seja compensada pelo pagamento em numerário ou em espécie, em
conformidade estipulado no n.º 3, do artigo 147.º com o disposto no Capítulo V do
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação de Pombal (RMUE), e com o estipulado no
n.º 3, do artigo 147.º do Regulamento do PDM.
Considerando que este loteamento é promovido pelo Municipio de Pombal não haverá lugar a
qualquer compensação numerária ou em espécie.
Por fim, quanto as disposições estabelecidas pelos artigos 136.º e 137.º do regulamento do
PDM, que dizem respeito aos parâmetros de dimensionamento da rede rodoviária e dos
lugares de estacionamento, a operação de loteamento dá cumprimento ao estipulado.
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4. PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Os lotes em que incidem alterações, bem como os novos lotes 32, 33, 34, 35 e 36 passam a ter
os seguintes parâmetros:

Áreas (m2)

Cércea

Pisos
Cota

N.º
do
lote

Estacionamento
Privado

Volume

(Abaixo
da cota
de
soleira)

Uso

(metros)

(Acima
da cota
de
soleira)

1350

9

2

0

2520

1350

9

2

372

744

638

9

3018

1312

2000

1404

9

32

2100

800

1470

1090

9

2

0

Ind/Arm

70.4

8

2

7200

33

1174

408

816

649

9

2

0

Ind/Arm

70.2

5

1

3672

34

1085

408

760

567

9

2

0

Ind/Arm

70.0

4

1

3672

35

2047

715

1430

1127

9

2

0

Ind/Arm

74.5

8

2

6435

36

3480

1440

2436

1692

9

2

0

Ind/Arm

77.0

13

3

12960

Lote

Implantação
(Max)

a.b.c
(Max.)

Imperm.
do Log.
(Max.)

7

3500

1800

2520

8

3500

1800

21

1123

22

de
soleira

Ligeiros

Pesados

(m3)

Ind/Arm

78.5

34

5

16200

0

Ind/Arm

78.5

34

5

16200

2

0

Ind/Arm

89.4

4

1

3348

2

0

Ind/Arm

89.7

10

2

11808

5. ESPECIALIDADES
Com as alterações pretendidas ao loteamento serão elaboradas as devidas alterações aos
projetos de especialidades, com o intuito de dotar os futuros lotes de infraestruturas.
De referir, que os lotes 32, 33 e 34 são atravessados por uma rede coletora de saneamento,
sendo por isso necessário proceder a retificação do traçado desta rede, colocando-a sob o
passeio adjacente.

Pombal, janeiro de 2017
O Técnico,
Nelson Mendes, Arq.
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