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2.ª Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião
Parecer no âmbito do artigo 86.º por remissão do artigo 119.º do RJIGT

Relativamente ao pedido de parecer relativo à proposta de 2.ª alteração ao Plano de Pormenor da Zona
Industrial de Baião referenciada em epígrafe, a mesma foi objeto da seguinte apreciação;
1. Enquadramento do pedido de parecer
A coberto do ofício 4692, de 23-09-2016, submeteu o Município dos Baião a proposta de 2.ª
alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião (PPZIB) para apreciação nos termos
do artigo 86.º do RJIGT, revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, por remissão dos
artigos 118.º e 119.º do mesmo diploma.
No seguimento do acompanhamento efetuado e da pré-análise dos elementos remetidos, remeteu
o Município dos Baião por email de 07-11-2016 , a versão da proposta de alteração ao regulamento
do plano com as alterações assinaladas.
É assim a proposta de 2.ª alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião constituída
pelos elementos remetidos pelo ofício acima referido, complementada com a peça atrás referida
que seguidamente se aprecia.
2. Procedimentos
A Câmara Municipal dos Baião deliberou, em reunião de 09 de Março de 2016, abrir o
procedimento de alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião com os termos de
referência que publicita no Aviso nº 5634/2016, da 2ª Série do Diário da República, nº 84, de 2 de
maio de 2016, no qual fixa igualmente o prazo para a participação preventiva.
Na referida reunião deliberou igualmente não sujeitar a referida alteração a avaliação ambiental
dado tratar-se de uma pequena alteração a um instrumento de gestão territorial não suscetível de
ter efeitos significativos no ambiente, nos termos do disposto no artigo 120.º do RJIGT, e com
base nos fundamentos constantes da informação anexa à proposta aprovada.
Concluída a participação preventiva remeteu o Município para os procedimentos referidos em
epígrafe a proposta de alteração do PPZIB.
3.

Enquadramento e âmbito

a. Enquadramento
Da análise à proposta constatou-se que o âmbito restrito e pontual das alterações propostas
não afetam interesses específicos que justifiquem a convocatória da conferência de serviços com
entidades representativas dos interesses a ponderar prevista no artigo 86.º do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial, pelo que apenas se entende emitir o presente parecer.

RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 · 4150-304 PORTO · WWW.CCDR-N.PT
TEL.: 226 086 300 · FAX: 226 061 480 · E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT

Data de expedição: 11-11-2016

Presidente da Câmara Municipal de
Baião
Praça Heróis do Ultramar
4640-158 Campelo - Baião

b. Procedimento e avaliação ambiental
Conforme referido, a deliberação de proceder à alteração do PPZIB, bem como a não sujeição
da mesma a avaliação ambiental, foi tomada pela deliberação de Câmara de 09 de Março de 2016,
publicada em Aviso nº 5634/2016, da 2ª Série do Diário da República, nº 84, de 2 de maio de 2016.
No que se refere à sujeição a avaliação ambiental, e como referido, a Câmara Municipal aprovou
a sua não sujeição a avaliação ambiental.
De um modo geral considera-se fundamentada a decisão tomada pelo Município, com base nos
termos de referência nos quais a isenção de avaliação ambiental se enquadra.
4.

Apreciação da Proposta de Alteração

a. Enquadramento geral
A proposta de 2.ª alteração ao PPZIB em apreciação incide exclusivamente no regulamento e na
planta de implantação visa conformar algumas das propostas patentes no PDM com a realidade
e necessidades atuais do Município.
b. Apreciação das alterações à planta de implantação
As alterações propostas à planta de implantação consistem no aumento da área do lote 3 do Plano
de Pormenor, de modo a adequá-lo às necessidades de expansão da unidade nele existente. Esta
extensão é feita ao longo do arruamento existente, e à custa da redução da área de proteção e
lazer constante do plano. Trata-se assim de uma requalificação de solo, e não de uma reclassificação
(já que toda a área do Plano de Pormenor é já solo urbano e complementarmente a área expandida
cumpre os requisitos do RJIGT, revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio para ser
considerada urbana).
c. Apreciação das alterações ao regulamento
As alterações propostas ao regulamento incidem apenas nos artigos 7.º (com adequação à
legislação vigente sobre indústrias) e 9.º a 11.º (relativamente aos parâmetros da edificação).
Relativamente a estas alterações, recomenda-se as seguintes correções:
•
Artigo 10.º - onde se lê “5 m de afastamento anterior” deve ler-se “5m de recuo” tendo
em conta os conceitos constantes do Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio.
•
Artigo 11.º - onde se lê “A cércea máxima admitida é de dois pisos com o máximo de
7.5 m medidos em qualquer ponto do terreno” recomenda-se que se laia “O número
máximo de pisos acima da cota de soleira é de dois pisos, com a altura de fachada máxima
de 7.5 m”. Este artigo deve ser ajustado tendo em conta os conceitos de número de
pisos, de altura da edificação e de cota de soleira do Decreto Regulamentar n.º 9/2009,
de 29 de Maio.
Com base na apreciação acima transcrita, foi emitido parecer favorável, recomendando-se que o município
pondere a introdução das recomendações constantes da alínea c) do n.º 4 da mesma informação.

RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 · 4150-304 PORTO · WWW.CCDR-N.PT
TEL.: 226 086 300 · FAX: 226 061 480 · E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT

Deste modo, e uma vez ponderados e eventualmente introduzidas as recomendações formuladas, poderá
o município prosseguir com a abertura do período de discussão pública e com os demais procedimentos
necessários à aprovação e publicação da 2.ª proposta de alteração ao Plano de Pormenor em causa.
Com os melhores cumprimentos,
Pela Diretora de Serviços de Ordenamento do Território
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