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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório de análise e ponderação das reclamações, observações, sugestões e
pedidos de esclarecimento apresentados no âmbito da Discussão Pública da proposta da 1ª Revisão do Plano
Director Municipal de Santo Tirso, bem como de explicitação dos respectivos resultados.
Com a sua elaboração e publicitação dá-se cumprimento ao previsto no artigo 77.º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) - Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.
Após recolha das reclamações, observações e sugestões dos interessados, a Câmara Municipal de Santo Tirso
procedeu à análise e ponderação dos mesmos, ficando obrigada a resposta fundamentada nas seguintes situações
(previstas no n.º 5 do artigo 77.º do RJIGT):
a) Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;
b) Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração;
c) Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
d) Eventual lesão de direitos subjectivos.
O processo de Revisão do Plano Director Municipal de Santo Tirso iniciou-se com a deliberação do Executivo
Municipal em 25 de Março de 1999, com base em relatório de avaliação enviado à Comissão de Coordenação da
Região Norte e à Direcção Geral de Ordenamento do Território. A constituição da Comissão Técnica de
Acompanhamento do Plano foi aprovada por despacho do Senhor Secretário de Estado da Administração Local e
Ordenamento do Território, do dia 12 de Agosto de 1999, publicado na II Série do Diário da República do dia 6 de
Setembro de 1999.
Os trabalhos iniciaram-se com a preparação do período de participação pública inicial, a que se refere o artigo 77º
do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, que decorreu entre 15 de Janeiro e 15 de Abril de 2000. Neste
período foram registadas 847 participações. Foi ainda solicitada, directamente por ofício, a participação de diversas
instituições e entidades, com o objectivo de recolher sugestões e informação de interesse para a execução do
Plano.
Durante o período de desenvolvimento da proposta de Revisão do Plano foram realizadas 7 reuniões da Comissão
Técnica de Acompanhamento, para além de pontuais reuniões sectoriais e sessões de trabalho.
A proposta de Reserva Agrícola Nacional foi aprovada pela Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional a 24
de Abril de 2008 e a proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional foi aprovada pela Comissão Nacional
da Reserva Ecológica a 7 de Outubro de 2008.
Depois de concluída a elaboração da proposta de 1ª Revisão do Plano Director Municipal, a mesma foi enviada
para CCDR-N para realização da conferência de serviços, que decorreu no dia 10 de Setembro de 2008. Após a
mesma a CTA emitiu parecer final favorável a 20 de Outubro de 2008. Analisado o parecer e introduzidas as
alterações e sugestões que a Câmara Municipal entendeu adequadas, a 26 de Novembro de 2008 foi aprovada a
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proposta de Revisão do Plano e procedeu-se à abertura do período de discussão pública, a que se refere o presente
relatório, com início a 14 de Dezembro de 2009 e conclusão a 28 de Janeiro de 2010.

Data

Tema

Responsável

25 de Março de 1999

Inicio do procedimento

15 de Janeiro de 2000
a
15 de Abril de 2000

Período de Participação Preventiva

10 de Setembro de 2008

Parecer da Proposta da 1ª Revisão do PDM

Reunião de Conferência de serviços

20 de Outubro de 2008

Parecer Final

Reunião CTA

26 de Novembro de 2008

Aprovação da proposta da 1ª Revisão do
PDM

Câmara Municipal

14 de Dezembro de 2009
a
28 de Janeiro de 2010

Período de Discussão Pública

Câmara Municipal
Câmara Municipal

Câmara Municipal
(deliberação 26 de Novembro de 2008)

Fig.1 Quadro resumo do Procedimento de Revisão do Plano Director Municipal
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CAPITULO II – DISCUSSÃO PÚBLICA
1. Divulgação do Período de Discussão Pública
O período de Discussão Pública da proposta relativa à 1ª alteração do Plano Director Municipal de Santo Tirso
decorreu entre 14 de Dezembro de 2009 e 28 de Janeiro de 2010 (30 dias úteis, com início 5 dias após a publicação
do aviso de abertura do período de discussão pública no Diário da República).
A abertura do período de discussão pública e o respectivo modo de participação foram divulgados das seguintes
formas:
Publicação no Diário da República, 2.ª Série – N.º 235 — 4 de Dezembro de 2009

Fig. 2 – Aviso publicado no Diário da República

Publicação em jornais diários e semanais

Fig.3 - ―Sol‖ 4-12-2009‖

Câmara Municipal de SantoTirso

Fig.4 - Jornal de Notícias‖ 04-12-2009
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Fig.7 - ‖Jornal de Santo Thirso‖ 27-11-2009

Afixação de Aviso nas Juntas de Freguesia e Câmara Municipal

Fig. 8 – Aviso

Divulgação no site da Câmara Municipal em www.cm-stirso.pt
Os Avisos acima referidos continham a seguinte informação:
Período de Discussão Pública;
Locais de consulta da Proposta de Revisão do PDM (acompanhada do Parecer Final da CMC, dos restantes
pareceres, do resultado da concertação e do Relatório Ambiental) e locais de prestação de esclarecimentos;
Forma de apresentação das reclamações, observações ou sugestões.
2. Disponibilização da Proposta para Consulta
2.1. Locais de consulta
Durante o Período de Discussão Pública, a Proposta encontrou-se disponível para consulta nos seguintes locais:
Câmara Municipal de Santo Tirso – Átrio - exposição da Proposta de Plano em painéis de grandes dimensões
Câmara Municipal de Santo Tirso – Secretaria do DPH - disponibilização das peças escritas em papel;
Internet (www.cm-stirso.pt) – disponibilização da Proposta em formato digital
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2.2. Elementos disponibilizados
Os elementos para consulta foram disponibilizados da seguinte forma:
Local da Exposição

Fig.9 – Painel de abertura da exposição

Fig.10 – Painel - Planta de Ordenamento
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Fig.11 – Painel - Planta de Condicionantes

Fig.12 – Painel - Planta de Condicionantes – áreas Percorridas pelos incêndios
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Fig.13 – Quiosque virtual – consulta digital do Regulamento da 1ª Revisão PDM

Secretaria do DPH:
Elementos fundamentais
Regulamento
Planta de Ordenamento
Planta de Condicionantes
Planta de Condicionantes – Áreas Percorridas por Incêndio
Elementos complementares
Relatório e Programa
Relatório e Planta de Compromissos Urbanísticos
Relatório da Avaliação Ambiental
Carta Arqueológica
Fichas do Património Imóvel Classificado
Carta Educativa
Planta de Enquadramento Regional
Planta da Situação Existente
Carta da Estrutura Ecológica Municipal
Carta de Risco de Incêndio
Mapa de Ruído
Carta das Redes de Abastecimento de Água e de Saneamento
Carta da Rede Viária
Carta do Património
Elementos complementares - Estudos de Caracterização
Relatório dos Estudos de Caracterização
Carta Hipsométrica
Carta de Declives
Carta Geológica
Carta da Rede Hidrográfica
Carta do Inventário Florestal
Carta de Susceptibilidade Geomorfológica
Carta de Exposição
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Internet (www.cm-stirso.pt) – Disponibilização da informação através da aplicação própria

Fig.s 14 e 15 – Exemplo dos elementos disponibilizados no site www.cm-stirso.pt, através de aplicação própria
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3. Apoio técnico à proposta
Durante o período de Discussão Pública os técnicos envolvidos na elaboração da Proposta de Revisão do PDM
(pertencentes ao Departamento de Planeamento e Habitação) disponibilizaram acompanhamento técnico aos
munícipes que se apresentaram à discussão pública no Local da Exposição, durante o horário de funcionamento da
Câmara Municipal. Este atendimento consubstanciou-se, em concreto, no apoio à localização dos terrenos em
causa, interpretação dos elementos que compõem o plano e articulação com o regulamento. Os munícipes que se
deslocaram às instalações da Câmara municipal foram, sempre que possível atendidos no local da exposição, no
entanto, sempre que existiu dificuldade no âmbito da localização dos terrenos, implicando análise de ortofotomapa e
toponímia ou necessidade de articular com demais peças que compõem o plano estes foram encaminhados para a
sala de atendimento. Foram igualmente prestados esclarecimentos via telefónica, que se prenderam com
dificuldades técnicas em consultar o PDM on-line, bem como, com o procedimento de Revisão do PDM.

3.1. Atendimentos por tipo de atendimento
Durante o Período de Discussão Pública da Proposta de Revisão do PDM de Santo Tirso registaram-se 241
atendimentos, divididos em 186 esclarecimentos no local da exposição (77%), 40 esclarecimentos prestados na sala
de reuniões (17%) e 15 atendimentos telefónicos (6%).

Fig.14 – Gráfico – Número de atendimentos por tipo de atendimento

Câmara Municipal de SantoTirso

Departamento de Planeamento e
Habitação

Divisão de Ordenamento do Território e
Informação Geográfica

10

Plano Director Municipal de Santo Tirso – 1ª Revisão

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

3.2. Atendimentos por freguesia
Relativamente ao número atendimentos efectuados, a freguesia de Monte Córdova foi alvo do maior número de
pedidos de esclarecimentos, num total de 28 (12%), seguida de Vilarinho (10%) e o menor número de
esclarecimentos foi prestado ex aequo às freguesias de Vila das Aves e S. Salvador do Campo, com apenas 1
atendimento. É relevante o número de atendimentos que se referem a questões gerais relacionadas com a
participação on-line e com o procedimento de revisão do PDM, num total de 11 (5%).

Fig.15 – Gráfico – Número de atendimentos por Freguesia

4. Formas de participação
Durante o período de discussão pública os interessados puderam apresentar as suas reclamações, observações,
sugestões e pedidos de esclarecimento, utilizando as seguintes opções:
On-line, através da aplicação própria, localizando o terreno e preenchendo o formulário disponibilizado;
Através do endereço electrónico (pdm@cm-stirso.pt), anexando a Ficha de Participação;
Secretaria da Divisão de Planeamento e Habitação, procedendo à entrega da Ficha de Participação.
Na ficha acima referida constavam os seguintes tipos de dados:
Identificação do período de Discussão Pública
Identificação do participante;
Identificação do terreno objecto de participação;
Exposição propriamente dita.
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Fig.16 – Ficha tipo de participação
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CAPÍTULO III – ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES
1. Enquadramento
A participação pública formalizada através do preenchimento da Ficha de Participação Pública ou formulário on-line
perfez um total de 290 participações. Estas participações foram registadas numa base de dados criada para o efeito
contendo toda a informação indicada na ficha, hiperligação para a mesma e georrefenciação dos pedidos. É de
referir que algumas das participações englobam mais de uma sugestão ou referem-se a mais do que um terreno.

Fig.18 – Extracto da base de dados
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As referidas participações foram georreferenciadas, podendo-se analisar a sua predominância, quer ao nível da
dimensão das parcelas em causa, quer em termos do número tendo como referência o território concelhio.
Assim, é possível através do mapa abaixo representado, proceder à análise das sugestões apresentadas no período
de discussão pública tendo em consideração as freguesias que compõem o concelho.

Fig.17 – Mapa do concelho com a localização das participações registadas durante o Período de Discussão Pública
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2. Análise das Participações

2.1. Participações por local de entrega
Das 290 participações recebidas entre 14 de Dezembro de 2009 e 28 de Janeiro de 2010, a maioria deu entrada na
Secretaria do DPH, entregue pessoalmente ou enviada por correio (82%). As participações que utilizaram as novas
ferramentas da internet apenas ocupam 18% do total das sugestões, dividindo-se em internet, on-line através da
aplicação própria (15%) e correio electrónico (3%).

Fig.19 – Gráfico - Participações por local de entrega

Câmara Municipal de SantoTirso

Departamento de Planeamento e
Habitação

Divisão de Ordenamento do Território e
Informação Geográfica

15

Plano Director Municipal de Santo Tirso – 1ª Revisão

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

2.2. Participações por freguesia
No que respeita à incidência territorial das participações e pela observação do gráfico abaixo representado, concluise que a participação foi muito abrangente, verificando-se que todas as freguesias foram alvo de sugestões.
Destaca-se a freguesia de Monte Córdova (13%), por constituir aquela sobre a qual recaiu o maior número de
participações e a freguesia de Sequeirô (1%), por apresentar o menor número.

Fig.20 – Gráfico - Participações por freguesia
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2.3. Participações por tipo de participante
A participação foi maioritariamente realizada por particulares (88%) e Empresas (26%). É de destacar a participação
de 2 municípios contíguos, C.M. Maia e C.M. Trofa (2%) e ainda de 3 juntas de freguesia (6%), estas últimas
consubstanciam-se em 7 participações. No que diz respeito à participação da CM da Trofa, esta incide sobre o limite
de Concelho, solicitando a adopção dos limites provisórios previstos na Carta Administrativa Oficial de Portugal. A
Câmara Municipal da Maia, a propósito da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) que estabeleceu,
na sua revisão do PDM, para a área do aeródromo, solicita a criação de UOPG na área envolvente, de modo a
possibilitar a fixação de parâmetros idênticos dentro do concelho de Santo Tirso. Relativamente às Juntas de
Freguesia, as participações dizem respeito a reestruturação de áreas significativas das respectivas freguesias
(Junta de Freguesia de Refojos e de Junta de Freguesia de Guimarei) ou da rede viária proposta (Junta de
Freguesia de S. Martinho do Campo).

Fig.21 – Gráfico - Participações por tipo de Participante
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2.4. Participações por classes de espaço
Relativamente às transformações do solo, a evidente maioria das participações recai sobre solo rural, num total de
259 sugestões (90%), sendo o solo urbano alvo de 21 participações (7%). O item ―outros‖ (3%) diz respeito a
sugestões de carácter geral, relacionadas com limites de concelho, rede viária, entre outros.

Fig.22 – Gráfico - Participações que incidem sobre classes de solo (urbano e rural)
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2.5. Participações que incidem em Reservas
As participações que são abrangidas por Reservas Nacionais – Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva
Ecológica Nacional (REN) - perfazem um total de 70%. Concretamente, estas incidiram maioritariamente sobre
RAN, 49% das sugestões, sobre a REN recaíram 13% das participações e são 8% as participações que interferiram
com ambas as Reservas.

Fig.23 – Gráfico - Participações que incidem em Reservas Agrícolas Nacionais (RAN e REN)
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2.6. Participações por tipo de solicitação
Em termos de análise de conjunto é de realçar que a maioria das participações aborda questões de interesse
privado/pessoal, requerendo o participante capacidade construtiva para as suas parcelas. Assim relativamente ao
tema, as participações incidem maioritariamente (83%) sobre a alteração de classificação do solo, concretamente
solicitando a alteração de espaço de rural para espaço urbano. A alteração de categorias de solo dentro de uma
mesma classe é solicitada por 22% dos participantes, sugerindo por exemplo, alterações de espaço habitacional tipo
III para tipo II. Sendo que as solicitações relativas a alteração de rede viária proposta são de 7% e as questões
relativas a Ambiente (localização de sobreiros, linhas de água, etc.) perfazem 4% das participações. O item ―outros‖
diz respeito limites de concelho, rede viária, entre outros.

Fig.24 – Gráfico - Participações por tipo solicitação
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3. Conclusão
Analisadas e ponderadas as sugestões que foram apresentadas, considera-se que estas não implicam uma
alteração substancial à proposta de Plano colocado a discussão pública, uma vez que a estratégia e o modelo de
ocupação territorial permanecem.
Concretamente as participações dizem respeito maioritariamente (83%) a pedidos de alteração para reclassificação
do solo rural em solo urbano. Conforme já foi referido anteriormente, 70% dos terrenos estão integrados em
Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou Reserva Ecológica Nacional (REN), sendo que só em situações devidamente
justificadas é autorizada, pela entidade competente, a exclusão de terrenos dessas reservas.
As sugestões foram ponderadas tendo em conta os seguintes critérios:
a)

Interferência com condicionantes de ordem superior, nomeadamente com Reserva Ecológica Nacional,
Reserva Agrícola Nacional, recursos hídricos e áreas percorridas por incêndio;

b)

Preservação de valores naturais, edificados e paisagísticos, dos corredores da estrutura ecológica
municipal e das grandes áreas agrícolas e florestais;

c)

Antecedentes processuais com compromissos urbanísticos;

d)

Capacidade construtiva actual decorrente do plano em vigor;

e)

Enquadramento de áreas já edificadas;

f)

Adaptação a cadastro;

g)

Colmatação dos perímetros urbanos.

Em resultado da referida ponderação concluiu-se serem justificados alguns acertos na delimitação das categorias de
espaço. Para alguns desses acertos foi necessário solicitar à Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
autorização para exclusão de terrenos da Reserva Agrícola Nacional.
Considerou-se ainda necessário definir duas novas unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG) e alterar
outras já previstas, designadamente:
a)

UOPG 15 – Guimarei Centro, para salvaguardar a área de sobreiros integrada em Espaço Habitacional III
e garantir a programação e integração das futuras intervenções com vista à consolidação do centro
urbano da freguesia, dando cabimento à sugestão da Junta de Freguesia de Guimarei.

b)

UOPG 16 – Frente Ribeirinha do Rio Vizela, para garantir a salvaguarda e valorização do sistema
ribeirinho e requalificação paisagística e a programação e integração das futuras intervenções com vista à
dotação de equipamentos e serviços que apoiem o usufruto da área marginal ao rio.

c)

A UOPG 12 – Rebordões Norte deverá ser alargada para sul da EN105 de forma a abranger uma área de
dimensão significativa, a excluir da Reserva Agrícola Nacional, que permitirá estabelecer o futuro centro
cívico da vila de Rebordões.
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Da UOPG 9 – Juncal deve ser excluída uma área correspondente a uma operação de loteamento em
vigor, que como tal se encontra já urbanisticamente estabilizada.

e)

Na UOPG 7 – S. Martinho do Campo deve ser prevista uma SUB-UOPG em consonância com o
estabelecido na proposta do Plano de Urbanização de S. Martinho do Campo que já foi objecto de parecer
no âmbito de conferência de serviços e será sujeito a discussão pública brevemente.

Tendo sido apresentadas preocupações e sugestões relativas à actividade industrial considera-se que devem ser
alteradas algumas disposições do regulamento, nomeadamente:
a)

O índice máximo de impermeabilização para ocupações industrial ou de armazenagem deve ser alterado
para 80% da área total do terreno, em consonância com os índices de impermeabilização previstos nas
normas orientadoras da proposta do PROT-Norte.

b)

Deverá ser alterada a percentagem de estacionamento público para 20% do total calculado, no caso de
loteamentos ou operações urbanísticas com impacto semelhante a loteamento, destinadas a indústria ou
armazenagem, dado que se verificou ser excessiva a percentagem de 50% actualmente prevista.

Após ponderação das participações apresentadas no âmbito da discussão pública da proposta do PDM apresentamse os seguintes resultados finais:

Fig.25 – Gráfico – Resultados da ponderação das participações
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São aceites sugestões/reclamações constantes de 61 participações;
São aceites parcialmente sugestões/reclamações constantes de 37 participações;
Não são aceites sugestões/reclamações constantes de 181 participações;
Já se encontram contempladas as sugestões constantes de 4 participações;
Encontram-se fora do âmbito desta Discussão Pública 4 participações;
Apresentam erros que impedem a sua apreciação 3 participações.

Apresentam-se em quadro anexo a listagem das participações e respectiva ponderação e decisão.
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ANEXO – LISTAGEM DAS PARTICIPAÇÕES E RESPECTIVA PONDERAÇÃO E DECISÃO
ID
117
126

Nome
A F Araújo, Imobiliária,
LDA
Abílio Alberto Pereira
Mendonça

Decisão

Ponderação

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno está integrado em solo rural por não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana
no local.

6

Abílio Almeida Fernandes
de Oliveira

Não Aceitar

Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, encontra-se em Espaço Habitacional III. O restante terreno está abrangido
por Reserva Ecológica Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.

228

Abílio Jorge Monteiro da
Costa Amorim

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

80

Adão Monteiro Pereira

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

287

Adão Vaz Ferreira Leão

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não sendo autorizada a reclassificação do solo para urbano.

15

ADCR MOURINHENSE

Aceitar parcialmente

O terreno foi percorrido por incêndio em 2006 e insere-se parcialmente em Reserva Ecológica Nacional. A área não
percorrida por incêndio e não integrada na reserva deverá ser integrada em Espaço de Equipamento de acordo com a
ocupação já existente no local.

204

Adelino José Carneiro da
Costa

Não Aceitar

O terreno está localizado numa área urbana com ocupação dominante de tipologias de habitação unifamiliar com 1 ou 2
pisos acima da cota de soleira pelo que foi integrado, tal como os terrenos envolventes em Espaço Habitacional III.

219

Aires Francisco Devesa

Aceitar

63

Albino Carvalho Martins

Não Aceitar

147
181

Alexandre Pires de Lima
de Sousa Carneiro
Alexandre Pires de Lima
de Sousa Carneiro

Câmara Municipal de SantoTirso

Não Aceitar
Fora de âmbito

Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, encontra-se em Espaço Habitacional III. Deverá ser alargada essa categoria
de espaço de forma a facilitar a implantação das edificações, adequando-se ao cadastro.
A informação prévia invocada já não possui validade, tendo caducado à cerca de 3 anos. Contudo deverá ser alargada a
faixa de Espaço Habitacional III ao longo da via para cerca de 50m, tal como consta no PDM em vigor, de forma a permitir
um maior afastamento entre as edificações e a estrada regional.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
Trata-se de questão de pormenor relacionada com uma operação de loteamento, que não é adequada ao âmbito da
proposta em discussão pública. (igual ao 213)
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213
257
113

Alexandre Pires de Lima
de Sousa Carneiro
Alexandre Pires de Lima
de Sousa carneiro
Alexandrina Lopes
Sampaio Amaro

Fora de âmbito

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Álvaro Jorge Teixeira
Cruz

Aceitar parcialmente

18

Álvaro Teixeira Bastos

Aceitar

19

Álvaro Teixeira Bastos

Não Aceitar

20

Álvaro Teixeira Bastos

Não Aceitar

21

Álvaro Teixeira Bastos

Não Aceitar

26

Álvaro Teixeira Bastos

Não Aceitar

134

Ana Paula Santos
Carneiro

84

Anselmo Ferreira da
Costa

88
138
263
133

António Augusto Freire
Mieiro
António Augusto Freire
Mieiro
António Augusto Freire
Mieiro
António Carlos Dias
Monteiro
António Joaquim Ribeiro
André

Câmara Municipal de SantoTirso

Trata-se de questão de pormenor relacionada com uma operação de loteamento, que não é adequada ao âmbito da
proposta em discussão pública. (igual ao 181)

Não Aceitar

36

85

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
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Aceitar parcialmente
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar

Uma faixa do terreno ao longo da via pública deverá ser integrada em Espaço Habitacional III, por se encontrar encravada
entre zonas já construídas. O restante terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a
sua reclassificação para solo urbano.
A categoria de Espaço de Indústria Extractiva deverá alargada de forma a abranger o terreno em causa.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno foi integrado em Reserva Ecológica Nacional por se enquadrar no sistema de áreas com risco de erosão,
atendendo à sua pendente acentuada.
O terreno foi percorrido por incêndio em 2006. Conforme estabelecido no DL 327/90 não pode ser alterado o plano de
forma a permitir a ocupação urbanística.
Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo parte do terreno de forma a colmatar a área
urbana.
Uma faixa do terreno ao longo da via pública está integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está abrangido
por Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola
isolada.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola
isolada.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola
isolada.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola
sem via habilitante e não infra-estruturada.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola
isolada.
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136
259
258
75
17
57
171
44
256

António Joaquim Ribeiro
André
António Joaquim Ribeiro
André
António Joaquim Ribeiro
André
António Jorge Pereira
Devesa
António José de Araújo
Machado
António Luís Ferreira
Ribeiro
António Manuel Sousa
Barbosa da Frada
António Martins Ferreira
do Cabo
António Monteiro de
Freitas

Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de núcleo
rural a manter.

Aceitar

Deverá ser ajustado o limite do Espaço Industrial de forma a abranger a totalidade do terreno afecto à fabrica existente.

Aceitar

A categoria Espaço habitacional III deverá ser alargada de forma a abranger a totalidade do terreno, para colmatação da
área urbana.

Aceitar parcialmente

Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, que abrangerá uma pequena parte do terreno, de forma a
colmatar a área urbana e dar continuidade ao arruamento criado pelo loteamento existente.

Não Aceitar
Não Aceitar

António Moreira Barbosa

Não Aceitar

273

António Simões
Leonardo

Não Aceitar

101

282

ARMANDO MANUEL DA
SILVA MOREIRA
Armindo Pereira
Machado
Arnaldo Sampaio Soares

Câmara Municipal de SantoTirso

Deverá ser alargada a categoria de Espaço Industrial de forma a abranger os terrenos não integrados em Reserva
Ecológica Nacional.

Não Aceitar

188

16
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O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
O terreno localiza-se num corredor verde associado a linha de água da Reserva Ecológica Nacional e à Estrutura
Ecológica Municipal pelo que deve ser mantido em solo rural. Para além disso na área abrangida por Reserva Ecológica
Nacional não é admitida a reclassificação do solo para urbano.
O terreno está integrado em solo rural por ser isolado e não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local. Para além disso foi percorrido por incêndio em 2003 pelo que não é admitida a sua
reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Aceitar parcialmente

Deverá ser redefinido o limite do Espaço Habitacional tipo III, ficando o terreno com capacidade construtiva equivalente à
actualmente prevista no PDM. Parte do terreno deverá manter-se em Espaço Habitacional IV dado que as características
rochosas do solo são mais adequadas a uma ocupação de densidade baixa.
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286
249
38
108
109
7
8

Arnaldo Sampaio Soares
Artur Alberto Carneiro de
Sá Reis
Augusto Ferreira Moreira
Garcia
Augusto Manuel Silva
Moreira
Augusto Manuel Silva
Moreira
Augusto Moreira Ferreira
Souto
Augusto Moreira Ferreira
Souto

9

Augusto Moreira Ferreira
Souto

51

Câmara Municipal da
Maia

163
96

83

248

Câmara Municipal da
Trofa
Carla Maria Correia de
Oliveira
Carlos Manuel Gonçalves
Leão e Alexandre
Guilherme Gonçalves
Leão
Casal do Eirado Sociedade Imobiliária, SA

Câmara Municipal de SantoTirso

Aceitar
Não Aceitar
Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar

Aceitar parcialmente

Não Aceitar
Aceitar
Aceitar
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Deverá ser redefinido o limite do Espaço Habitacional tipo III, ficando com capacidade construtiva equivalente à
actualmente prevista no PDM.
O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não sendo autorizada a reclassificação do solo para urbano.
Deverá ser alargada a área integrada em Espaço Habitacional III até ao limite da Reserva Ecológica Nacional, deve forma
a permitir uma ocupação mais racional do espaço onde é permitida a edificação.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, localiza-se em área inundável e não possui via habilitante ou
infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local.
Parte do terreno está abrangido por Espaço Habitacional III. O restante terreno deveráo ser integrado em Sub-Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão da UOPG correspondente ao Plano de Urbanização de Agrela/Água Longa em curso,
por ser necessário proceder à programação e definição mais detalhada da urbanização desta área e das zonas
envolventes.
A actual conjuntura urbanística e estratégia para o ordenamento do território municipal não justificam a previsão de uma
UOPG no local. No entanto caso se venha a verificar a sua necessidade será promovida oportunamente uma alteração ao
PDM para esse efeito.
Deverá ser corrigido o limite administrativo adoptando o limite provisório definido na Carta Administrativa Oficial de
Portugal, CAOP, no seguimento de acordo estabelecido entre os dois municípios.
Deverá ser ajustado o limite do Espaço Habitacional III.

Não Aceitar

Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, abrangendo a construção existente encontra-se em Espaço Habitacional III.
O restante terreno está integrado em solo rural dado que está abrangido pela zona de protecção de imóvel classificado e
por não se justificar expansão urbana no local.

Aceitar

O terreno localiza-se numa zona que se pretende reforçar como centro urbano pelo que deverá ser excluído da Reserva
Agrícola Nacional e integrado na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - Rebordões Norte por ser necessário
proceder à programação e definição mais detalhada da urbanização desta área e das zonas envolventes.
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180

Clara Maria Pinheiro
Botelho Moniz Vieira da
Silva

Não Aceitar

146

Claudia Maria Carneiro
Vieira

Aceitar parcialmente

199

Claúdia Maria Carneiro
Vieira

Aceitar parcialmente

93
111
61
238
60
139

Cláudio Manuel Moreira
Ferreira
Constantino Ferreira de
Oliveira
Cristiana Mariza Carneiro
Souto
Cristiano de Oliveira
Santos
Cristiano José Gonçalves
Ferreira
Cristina Cecília Faria
Teixeira Ribeiro de
Sousa Carvalho

Não Aceitar
Aceitar
Não Aceitar
Aceitar
Não Aceitar
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O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
Os terrenos deverão ser integrados em Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão da UOPG correspondente ao
Plano de Urbanização de Agrela/Água Longa em curso, por ser necessário proceder à programação e definição mais
detalhada da urbanização desta área e das zonas envolventes.
Os terrenos deverão ser integrados em Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão da UOPG correspondente ao
Plano de Urbanização de Agrela/Água Longa em curso, por ser necessário proceder à programação e definição mais
detalhada da urbanização desta área e das zonas envolventes.
O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
Deverá ser corrigido o limite do Espaço Habitacional III de forma a colmatar a área urbana em conjugação com a
correcção decorrente da participação 210.
O terreno está integrado em solo rural por não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana
no local.
O terreno onde se encontram implantadas as construções existentes deverá ser integrado em Espaço Habitacional III para
colmatação da malha urbana.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

119

Daniel Figueira Pires

Não Aceitar

Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, encontra-se em Espaço Habitacional III. O restante terreno está integrado
em solo rural por não se justificar expansão urbana no local, dado que é afectado por uma linha de água.

128

Daro - Sociedade de
representações de
automóveis Lda

Não Aceitar

O terreno localiza-se numa zona de transição de Espaço Industrial para Espaço Habitacional II, não se justificando
qualquer alteração às categorias previstas.

42

DAVID ANDRADE
SOUSA COSTA

Não Aceitar

Não se verifica qualquer erro no zonamento acústico da área delimitada. Com efeito propõe-se para esta área a
classificação de zona mista atendendo a que as categorias de espaço que lhe são atribuídas, Espaço Habitacional II e III,
admitem, para além de habitação, a instalação de actividades comerciais e serviços.
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271
121
212

Davigomes - Torneados
em Madeira, lda
Dimobart - Imobiliária,
Lda.
Dionísio Ferreira Alves
Ramos

Aceitar parcialmente
Aceitar parcialmente
Não Aceitar
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Uma faixa do terreno ao longo da via pública deverá ser integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está
abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
Parte do terreno encontra-se em Espaço Habitacional III. Deverá ser alargada a categoria de espaço para o restante
terreno com excepção de uma faixa de protecção à linha de água.
O terreno está integrado em solo rural por ser isolado e não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local.
O terreno está integrado em solo rural por não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana
no local. No entanto deverá ser corrigido o limite do Espaço Habitacional III para colmatação da área urbana, abrangendo
uma parte do terreno.
O terreno está integrado em solo rural por não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana
no local. No entanto deverá ser corrigido o limite do Espaço Habitacional III para colmatação da área urbana, abrangendo
uma parte do terreno.

250

Dirceu Expedito da Silva
Martins Ribeiro

Aceitar parcialmente

251

Dirceu Expedito da Silva
Martins Ribeiro

Aceitar parcialmente

141

Domingos Costa Tinoco

Não Aceitar

Uma faixa do terreno ao longo da via pública está integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está abrangido
por Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.

178

Domingos Costa Tinoco

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

41
58
142
70
148
226
229

Dr. Jorge Miguel
Machado Martins
Duarte Alexandre
Carvalho Gonçalves
Eduardo Branca Monteiro
dos Santos
Eduardo Manuel Freitas
Macedo Cruz
Ermelinda Alves de
Carvalho Araújo
Ermelinda Alves de
Carvalho Araújo
Ermelinda Alves de
Carvalho Araújo

Câmara Municipal de SantoTirso

Não Aceitar
Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Ecológica Nacional e por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua
reclassificação para solo urbano.
O traçado da via proposta é indicativo e pode ser alterado no âmbito do respectivo estudo prévio ou projecto. No entanto
propõe-se que o traçado previsto seja ajustado para adaptação ao cadastro.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada, sem via habilitante e não infra-estruturada.
O terreno está integrado em Reserva Ecológica Nacional, não sendo autorizada a sua reclassificação para solo urbano.

Aceitar

A exposição refere-se a compromissos camarários que já se encontram devidamente enquadrados na proposta do Plano.

Aceitar

A exposição refere-se a compromissos camarários que já se encontram devidamente enquadrados na proposta do Plano.
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233

Esperança Pontes de
Sousa

Não Aceitar

87

Ester Naide de Sousa
Dias Correia da Silva

Aceitar parcialmente

157

Eva Clarisse Coelho de
Oliveira

Não Aceitar

206

Fernanda Maria Martins
Carneiro

Não Aceitar

205

Fernando Alves Carneiro

Não Aceitar

90

Fernando Alves Vinhas

131
218
120
66
202
162
288
24

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Parte do terreno,à face da estrada municipal, encontra-se em Espaço Habitacional III. O restante terreno está integrado
em solo rural dado que o terreno está abrangido pela zona de protecção de imóvel classificado, não se justificando por
isso expansão urbana no local.
Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, deverá ser integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está
integrado em solo rural por não se justificar expansão urbana no local.
O terreno insere-se em Reserva Ecológica Nacional. Caso seja apresentado para o local algum projecto de interesse
municipal, será oportunamente avaliada a sua compatibilidade com a referida reserva ou a necessidade de promover uma
alteração do PDM.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
sem via habilitante e não infra-estruturada.
O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não sendo autorizada a reclassificação do solo para urbano.

Aceitar

Uma faixa do terreno ao longo da via pública está integrada em Espaço Habitacional III e o restante terreno está abrangido
por Reserva Agrícola Nacional. Deverá ser ajustado o limite da faixa de construção de forma a permitir a implantação de
uma edificação.

Fernando Ferreira da
Cunha

Não Aceitar

Uma faixa do terreno ao longo da via pública está integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está abrangido
por Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.

Filipe Barbosa Carneiro

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Floriano Moreira Matos
de Paiva
Francisco da Costa
Santos
Francisco José Almeida
Pereira
Francisco Moreira
Barbosa
Garcia, Garcia &
companhia Lda.
Henrique Manuel
Machado Pereira

Câmara Municipal de SantoTirso

Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar parcialmente
Aceitar
Aceitar parcialmente

Deverá ser alterada a categoria para Espaço Habitacional II, já atribuída aos terrenos do lado oposto da via, de acordo
com as condições urbanísticas aprovadas para o terreno.
A categoria Espaço habitacional III deverá ser alargada de forma a abranger a construção existente, para colmatação da
área urbana.
A DPAVP procedeu a verificação no local sobre o povoamento de sobreiros e procedeu à correcção do inventário florestal.
Deverá ser corrigida a planta de condicionantes em consonância.
Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo parte do terreno de forma a colmatar a área
urbana.
O terreno deverá ser integrado em Espaço Industrial, de acordo com a proposta para a envolvente e os objectivos da
UOPG.
Uma faixa do terreno ao longo da via pública deverá ser integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está
abrangido por Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana
no local.
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279

Henrique Manuel
Machado Pereira

182

Herd. de Eduardo Cunha
de Miranda e Herd. de
Francelina G. Dantas

Não Aceitar

183

Herd. de Eduardo Cunha
de Miranda e Herd. de
Francelina G. Dantas

Não Aceitar

179

Herd. de Eduardo Cunha
de Miranda e Herd. de
Francelina G. Dantas

Não Aceitar

192
170
197
23

Herdeiros de António
Cândido Castro Neves
Herdeiros de Manuel da
silva Castro Neves
Herdeiros de Manuel da
silva Castro Neves
HERDEIROS DE ROSA
DE OLIVEIRA ALVES

Aceitar parcialmente

Não Aceitar
Não Aceitar
Aceitar
Não Aceitar

173

Hilário Martins Soares
Ferreira

72

Imobiliária Octávio Lima
e fºs, Lda.

Já contemplada

76

Imobiliária Octávio Lima
e fºs, Lda.

Não Aceitar

Câmara Municipal de SantoTirso

Aceitar

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Uma faixa do terreno ao longo da via pública ficará em Espaço Habitacional III. O restante terreno está abrangido por
Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não sendo admitida a reclassificação do solo para urbano. Atendendo
ao impacto paisagístico e ambiental desta área na cidade de Santo Tirso considera-se que a eventual futura exclusão
destes terrenos da RAN deverá ser antecipadamente ponderada com base numa proposta urbanística de detalhe
adequado.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não sendo admitida a reclassificação do solo para urbano. Atendendo
ao impacto paisagístico e ambiental desta área na cidade de Santo Tirso considera-se que a eventual futura exclusão
destes terrenos da RAN deverá ser antecipadamente ponderada com base numa proposta urbanística de detalhe
adequado.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não sendo admitida a reclassificação do solo para urbano. Atendendo
ao impacto paisagístico e ambiental desta área na cidade de Santo Tirso considera-se que a eventual futura exclusão
destes terrenos da RAN deverá ser antecipadamente ponderada com base numa proposta urbanística de detalhe
adequado.
O terreno por percorrido por incêndio florestal em 2005 e está abrangido por Reserva Ecológica Nacional, não sendo
admitida a sua reclassificação para solo urbano.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
Deverá ser ampliada a categoria de Espaço Habitacional III de forma a colmatar a ocupação urbana até à zona desportiva.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local.
O terreno localiza-se numa zona que se pretende reforçar como centro urbano pelo que deverá ser excluído da Reserva
Agrícola Nacional e integrado na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - Rebordões Norte por ser necessário
proceder à programação e definição mais detalhada da urbanização desta área e das zonas envolventes.
O terreno assinalado já se encontra abrangido por Espaço Industrial
O faixa do terreno ao longo da estrada deve ser mantida em Espaço Habitacional II, para garantir o enquadramento com
os terrenos confrontantes. Para além disso dada a largura da referida faixa e a pendente do terreno não é aconselhável a
implantação de pavilhões.
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107

Imobiliária Octávio Lima
e fºs, Lda.
InevesMoneiro,
Investimentos imobiliários
SA
Inter-Avac, LDA

227

Ivo Moinhos Ferreira

Aceitar

203

Jacinto Ferreira da Silva

Aceitar

97

João Moreira Alves

Não Aceitar

123

Joaquim Abilio Freitas
Ferreira

Não Aceitar

105

Joaquim Artur Martins

Não Aceitar

79
143

149
290
89
277

Joaquim Augusto Moreira
Ferreira
Joaquim Barbosa
Ferreira Couto
Joaquim Branca Monteiro
dos Santos
Joaquim Carneiro
Fernandes

Não Aceitar

A categoria de espaço solicitada para o terreno não se integra na envolvente urbana, nem se coaduna com a capacidade
da via confrontante.

Aceitar

Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo parte do terreno de forma a colmatar a área
urbana e dar continuidade ao arruamento criado pelo loteamento existente.

Aceitar

Não Aceitar
Aceitar
Aceitar
Não Aceitar

190

Joaquim Ferreira Torres

Não Aceitar

194

Joaquim Ferreira Torres

Não Aceitar

Câmara Municipal de SantoTirso

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Neste local irá ser adoptado o limite provisório definido na Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP.
Tendo sido autorizada a exclusão do terreno da Reserva Agrícola Nacional deverá ser redefinida a categoria de Espaço
Florestal Multifuncional, que enquadra o rio Leça, de forma a abranger o terreno e as áreas envolventes ao núcleo de
Pereiras.
Por erro na intrepertação da cartografia não foi atribuída categoria de espaço ao terreno em causa, tendo ficado integrado
no espaço de circulação. Deverá ser alargado o Espaço Habitacional III de forma a abranger todo o terreno.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional e é atravessado por curso de água incluído na Reserva Ecológica
Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área isolada, sem via habilitante e não infraestruturada.
O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
sem via habilitante e não infra-estruturada.
O terreno localiza-se na sua maior parte em Reserva Ecológica Nacional, não se justificando expansão urbana no local por
se tratar de área inundável.
O terreno está integrado em solo rural por ser isolado, não se justificando expansão urbana no local.
Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo parte do terreno de forma a colmatar a área
urbana.
O traçado da via proposta é indicativo e pode ser alterado no âmbito do respectivo estudo prévio ou projecto. No entanto
propõe-se que o traçado previsto seja ajustado para adaptação ao cadastro.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
Parte do terreno assinado está integrado em Espaço Habitacional III. O restante terreno está integrado em solo rural por
não se justificar expansão urbana no local
O terreno está integrado em solo rural por ser isolado e não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local. Para além disso foi percorrido por incêndio em 2005 pelo que não é admitida a sua
reclassificação para solo urbano.
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195

Joaquim Ferreira Torres

Não Aceitar

230

Joaquim Ferreira Torres

Não Aceitar

91
237
151
152
261
33
34
262
223
209

Joaquim Manuel Ribeiro
Pedroso
Joaquim Monteiro
Fernandes
Joaquina Martins
Bernardino
Joaquina Martins de
Castro e Joaquim Martins
de Castro
Jorge Ferreira Guimarães
Jorge Honorato Teixeira
e Sousa
Jorge Honorato Teixeira
e Sousa
José Abílio Vilaça
Sequeira
José Anastácio Caldas
Martins
José António Freitas
Moreira

Não Aceitar
Não Aceitar
Aceitar

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola que não
possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo o terreno e a construção existente de forma a
colmatar a área urbana.

Aceitar parcialmente

Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo o terreno e a construção existente de forma a
colmatar a área urbana.

Não Aceitar

O terreno está integrado em solo rural não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no
local.

Aceitar

O terreno deverá ser integrado em Espaço Habitacional III por se tratar de uma colmatação da malha urbana.

Aceitar

O terreno deverá ser integrado em Espaço Habitacional III por se tratar de uma colmatação da malha urbana.

Aceitar parcialmente
Não Aceitar
Não Aceitar

Uma faixa do terreno ao longo da via pública deverá ser integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está
abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não sendo autorizada a reclassificação do solo para urbano.
Parte do terreno encontra-se em Espaço Habitacional III. O restante terreno não possui via habilitante nem infra-estruturas,
estando integrado em solo rural por não se justificar expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.

275

José Araújo Pinto Soares

Não Aceitar

276

José Augusto Cardoso
Rodrigues Braga e outros

Fora de âmbito

A questão colocada quanto à capacidade construtiva incide sobre um terreno integrado em Plano de Pormenor em vigor
pelo que não é adequada ao âmbito da proposta em discussão pública.

140

José Azevedo Machado

Aceitar parcialmente

Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo parte do terreno de forma a colmatar a área
urbana e enquadrar a construção devoluta existente.

Câmara Municipal de SantoTirso
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48
236

José Carlos Ferreira
Correia
José Carneiro da Costa
Oliveira

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.

232

José Domingos Torres
Pimentel de Freitas Lima

129

José Fernando Girão
Valente Maia

Aceitar

Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, encontra-se em Espaço Habitacional III. Deverá ser alargada essa categoria
de espaço de forma a colmatar a área urbana. Parte do terreno deverá ser integrada em Espaço de Equipamento
conforme acordado com a Junta de Freguesia.

5

José Ferreira Peixoto

Aceitar parcialmente

Verificou-se um erro na delimitação da RAN que será corrigido. Uma faixa do terreno, ao longo da via pública deverá ser
integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e não possui via
habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.

169

José Ferreira Peixoto

Aceitar parcialmente

144

José Luis Martins Couto

Não Aceitar

64

José Manuel Moreira
Fernandes Lirio

Não Aceitar

231

José Maria Ferreira da
Costa

215
220
118
235

José Maria Ferreira de
Faria
José Maria Ferreira de
Faria
José Maria Freitas
Moreira
José Maria Martins da
Costa

Câmara Municipal de SantoTirso

Já contemplada

Aceitar parcialmente

Os terrenos assinalados estão integrados em Espaço Habitacional I

Verificou-se um erro na delimitação da RAN que será corrigido. Uma faixa do terreno ao longo da via pública ficará em
Espaço Habitacional III. O restante terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou
infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.
O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
sem via habilitante e não infra-estruturada.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
O traçado da via proposta é indicativo e pode ser alterado no âmbito do respectivo estudo prévio ou projecto. No entanto
propõe-se que o traçado previsto seja ajustado para adaptação ao cadastro.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não sendo autorizada a reclassificação do solo para urbano.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar
Não Aceitar

O terreno está integrado em Espaço Florestal Multifuncional é abrangido por povoamento de sobreiros e possui uma
localização isolada pelo que não se justifica expansão urbana no local.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada, sem via habilitante e não infra-estruturada.
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27

José Martins

Não Aceitar

28

José Martins

Aceitar

59

José Miguel Carvalho
Gonçalves

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

184

José Monteiro Ferreira

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

47

Júlio Andrezo Fernandes

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

285

Juncaltirso

176

Junta de Freguesia de
Burgães

Não Aceitar

153

Junta de Freguesia de
Guimarei

Aceitar

189

Junta de Freguesia de
Refojos

Não Aceitar

52

Junta de Freguesia de S.
Tomé de Negrelos

95
284
114
102

Junta Freguesia de S.
Martinho do Campo
Junta Freguesia de S.
Martinho do Campo
LamepaçosInvestimentos
Financeiros, S. A.
Laura Pedrosa Ferreira
Lourenço

Câmara Municipal de SantoTirso

Aceitar

Aceitar parcialmente
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
O terreno encontra-se encravado entre edificações pelo que deverá ser integrado em Espaço Habitacional III, como
acontece com os terrenos confrontantes.

O terreno deverá ser retirado da UOPG, por se demonstrar sem interesse para a concretização dos objectivos da mesma,
dado que está já ocupado com edificação em resultado de operação de loteamento.
Os terrenos indicados encontram-se em solo rural fazendo parte de uma mancha continua de Espaço Florestal. A sua
reclassificação para solo urbano para além de prejudicar a continuidade do solo rural não se justifica atendendo às áreas
de solo urbano não ocupadas já existentes na freguesia.
A área referida deverá ser integrada em Unidade Operativa de Planeamento e Gestão por ser necessário proceder à
programação e definição mais detalhada da urbanização que garanta o reforço da centralidade do local, acessibilidade aos
equipamentos existentes e a protecção e devido enquadramento urbanístico e ambiental das espécies protegidas por lei.
Os terrenos estão abrangidos por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo
urbano.
O terreno foi percorrido por incêndio em 2006 e insere-se parcialmente em Reserva Ecológica Nacional. A área não
percorrida por incêndio e não integrada na reserva deverá ser integrada em Espaço de Equipamento de acordo com a
ocupação já existente no local.
As vias propostas decorrem da proposta do PU S. M Campo, tratando-se de uma previsão a longo prazo que não
prejudica a manutenção e funcionamento do campo de futebol.
Igual à participação 95
Uma faixa do terreno ao longo da via pública está integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está abrangido
por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não se justifica expansão
urbana no local.
Os terrenos delimitados estão abrangidos por Reserva Agrícola Nacional e possuem grandes áreas contíguas a outras
também classificadas como reserva, não se justificando a expansão urbana no local.
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240
1
13
14

Laurinda Martins
Laurindo Vitor da Silva
Almeida
Laurindo Vitor da Silva
Almeida
Laurindo Vitor da Silva
Almeida

Aceitar
Não Aceitar
Erro
Aceitar parcialmente

244

LSMG - Imobiliária, SA

Não Aceitar

246

LSMG - Imobiliária, SA

Não Aceitar

68
22

Luciano António Devesa
Bento Cruz
Luis Adriano Guimarães
Borges Teles

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo a construção existente de forma a colmatar a
área urbana.
Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, encontra-se em Espaço Habitacional III. O restante terreno deverá manterse integrado em solo rural por não se justificar expansão urbana no local.
O terreno está mal assinalado porque não corresponde à freguesia indicada. A área assinalada está em Espaço
Habitacional III.
Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, deverá ser integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está
integrado em solo rural por não se justificar expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.

Aceitar

Deverá ser alargada a faixa de Espaço Habitacional III, tal como consta no PDM em vigor.

Aceitar

O terreno está em localizado em zona de construção tipo I do PDM em vigor pelo que deverá ser integrado em Espaço
Habitacional III, conforme acontece com os terrenos envolventes.

25

Luís Adriano Guimarães
Borges Teles

Aceitar

O terreno localiza-se numa zona que se pretende reforçar como centro urbano pelo que deverá ser excluído da Reserva
Agrícola Nacional. Deverá ser integrado na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - Rebordões Norte por ser
necessário proceder à programação e definição mais detalhada da urbanização desta área e das zonas envolventes.

268

Luís Almerindo Figueiras
Gomes Ferreira

Fora de âmbito

A questão colocada quanto à delimitação das áreas percorridas por incêndio não é adequada ao âmbito da proposta em
discussão pública.

265

Luis Gonzaga da Cunha
Machado

Não Aceitar

O terreno está integrado em solo rural por ser isolado e não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local.

216

Luisa da Veiga Gil da
Fonseca Pinheiro
Teixeira de Melo e Eurico
Silva Teixeira de Melo

Aceitar

Deverá ser alargado o Espaço Habitacional III, abrangendo o terreno com excepção da área percorrida por incêndio em
2004, para colmatação da área urbana.

150

Manuel Carneiro do Cabo

Não Aceitar

Os terrenos localizam-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de
áreas interiores sem via habilitante e não infra-estruturadas.

Câmara Municipal de SantoTirso
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160

Manuel Carneiro do Cabo

Não Aceitar

252

Manuel da Silva Carneiro

Aceitar parcialmente

200

Manuel da Silva Leal

Não Aceitar

92

Manuel de Araújo Coelho

Não Aceitar

37

Manuel Domingos de
Araújo Lemos

Não Aceitar

50

Manuel Faria de Abreu

Não Aceitar

175
280
283

Manuel Fernando
Gonçalves Figueiredo
Manuel Fernando
Monteiro Machado
Manuel Fernando
Monteiro Machado

Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
Parte do terreno deverá ser integrado em Espaço Habitacional III por se tratar de uma colmatação da malha urbana.
Não se verifica qualquer motivo para retirar a área assinalada da Estrutura Ecológica Municipal.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
O terreno está integrado em solo rural por não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana
no local.
O terreno está integrado em solo rural por não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana
no local.
O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
sem via habilitante e não infra-estruturada. No entanto deverá ser ajustado o limite do Espaço Habitacional III, previsto ao
longo da via pública, de forma a abranger a construção existente, dado que essa área se localiza em área urbana no PDM
em vigor.

94

Manuel Ferreira de
Freitas

239

Manuel José Matos
Lemos Veiga Gil Carneiro

Não Aceitar

241

Manuel José Matos
Lemos Veiga Gil Carneiro

Já contemplada

242

Manuel José Matos
Lemos Veiga Gil Carneiro

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.

225

Manuel Júlio de Almeida
Ribeiro

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Câmara Municipal de SantoTirso

Aceitar parcialmente

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
O terreno assinalado está abrangido por Espaço Habitacional III.
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243

Manuel Maria Martins de
Castro

Aceitar

106

Manuel Marques Xavier

Aceitar

130

Manuel Oliveira Dias

260
269
272
274
278
154
156

Manuel Vieira Leal
Gonçalves
Manuel Vieira Leal
Gonçalves
Manuel Vieira Leal
Gonçalves
Marco Paulo Araújo
Gomes
Maria Alberta Gonçalves
Soares
Maria Alice Moreira de
Sousa
Maria Alice Moreira de
Sousa

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno está integrado em solo rural por ser isolado e não se justificar expansão urbana no local.

Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar

Maria Alice Moreira de
Sousa

45

Maria Alves Leão

Não Aceitar

46

Maria Alves Leão

Não Aceitar

86

Maria Alzira Gonçalves
Martins
Maria Antónia de Abreu
de Sampaio de Almeida
Garrett

Câmara Municipal de SantoTirso

Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo a construção existente de forma a colmatar a
área urbana.
O terreno localiza-se na sua maior parte em Espaço Habitacional III. Deverá ser corrigido o limite dessa categoria de
espaço de forma a coincidir com a via e o limite do terreno.

Não Aceitar

158

11

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Aceitar parcialmente

Não Aceitar
Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
Deverá ser alargada a categoria de Espaço Habitacional III de forma a colmatar a área urbana.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, localiza-se em área inundável e não possui via habilitante ou
infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.
Parte do terreno está abrangido por Espaço Habitacional III. O restante terreno deverão ser integrado em Sub-Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão da UOPG correspondente ao Plano de Urbanização de Agrela/Água Longa em curso,
por ser necessário proceder à programação e definição mais detalhada da urbanização desta área e das zonas
envolventes.
O terreno está abrangido por Espaço Florestal e tem uma localização isolada, não se justificando expansão urbana no
local.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
As faixas do terreno ao longo das vias públicas estão integradas em Espaço Habitacional III. O restante terreno está
abrangido por Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana
no local.
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53
54
55
112
116
115
145
110

137

165

168

177

281

Maria da Conceição Faria
Teixeira
Maria da Conceição Faria
Teixeira
Maria da Conceição Faria
Teixeira
Maria de Fátima Correia
de Oliveira
Maria de Fátima Correia
de Oliveira
Maria de Fátima Correia
Oliveira
Maria de Fátima Costa
Neto
Maria de Lourdes Matos
Lemos da Veiga GiL
Carneiro Marinho
Maria de Lourdes Matos
Lemos da Veiga GiL
Carneiro Marinho
Maria de Lourdes Matos
Lemos da Veiga GiL
Carneiro Marinho
Maria de Lourdes Matos
Lemos da Veiga GiL
Carneiro Marinho
Maria de Lourdes Matos
Lemos da Veiga GiL
Carneiro Marinho
Maria de Lourdes Matos
Lemos da Veiga Gil
Carneiro Marinho

Câmara Municipal de SantoTirso

Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Aceitar parcialmente
Aceitar
Erro
Aceitar

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
Deverá ser corrigido o limite do Espaço Habitacional III de forma a integrar uma parte do terreno que permita a
implantação de um edifício. (Mesma situação contemplada na participação 116)
Deverá ser corrigido o limite do Espaço Habitacional III de forma a integrar o terreno e permitir a implantação de um
edifício.
O terreno está mal assinalado porque não corresponde ao referido no texto. Foi apresentada participação igual com o
terreno bem assinalado nº 116.
Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo o terreno de forma a colmatar a área urbana.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada, sem via habilitante e não infra-estruturada.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada, sem via habilitante e não infra-estruturada.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Não Aceitar

A parte do terreno localizada em solo rural está integrada em Reserva Ecológica Nacional, não sendo admitida a
reclassificação do solo para urbano.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Departamento de Planeamento e
Habitação

Divisão de Ordenamento do Território e
Informação Geográfica

40

Plano Director Municipal de Santo Tirso – 1ª Revisão

208
222
166

172

174

264
103
82
214
217
187
289
74
62

Maria de Lurdes Correia
Gil Pinheiro Santos
Maria de Lurdes Correia
Gil Pinheiro Santos
Maria de Lurdes Matos
Lemos da Veiga Gil
Carneiro Marinho
Maria de Lurdes Matos
Lemos da Veiga Gil
Carneiro Marinho
Maria de Lurdes Matos
Lemos da Veiga Gil
Carneiro Marinho
Maria dos Anjos Ferreira
Oliveira Carneiro
Maria Elisa do Rosário
Gonçalo Costa
Maria Ermelinda Neves
Poças Falcão
Maria Feliciana Gomes
Oliveira
Maria Feliciana Gomes
Oliveira
Maria Inês Monteiro
Ferreira
Maria Isabel Fonseca
Carneiro
Maria Leonilde Leal
Carneiro Leão
Maria Margarida Fortes
Gonçalves

Câmara Municipal de SantoTirso

Não Aceitar
Aceitar

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O traçado da via proposta é indicativo e pode ser alterado no âmbito do respectivo estudo prévio ou projecto. No entanto
propõe-se que o traçado previsto seja ajustado para adaptação ao cadastro.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Aceitar parcialmente
Não Aceitar
Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada, sem via habilitante e não infra-estruturada.
Uma faixa do terreno ao longo da via pública existente já está integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno
está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e por Reserva Ecológica Nacional.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional e insere-se numa mancha contínua de área agrícola pelo que não
se justifica expansão urbana no local.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola e Reserva Ecológica Nacional, não sendo autorizada a reclassificação do solo
para urbano.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, encontra-se em Espaço Habitacional III. Deverá ser alargada essa categoria
de espaço de forma a facilitar a implantação das edificações. O restante terreno está abrangido por Reserva Agrícola
Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada, sem via habilitante e não infra-estruturada.
A categoria Espaço habitacional III deverá ser alargada de forma a abranger a totalidade do terreno, para colmatação da
área urbana.
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122
191
198
77
100

Maria Rosália Barbosa
Ferreira Couto Rodrigues
Maria Teresa Santos
Silva Fontela
Maria Teresa Santos
Silva Fontela
Marina Carneiro Pacheco
Bluemel
Mário Albino Freitas
Sousa Cruz

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, em áreas ameaçadas pelas cheias, pelo que não se justifica
expansão urbana no local.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Aceitar

Devido à abertura de novo arruamento o terreno ficou separado da quinta agrícola, com uma área pequena e junto aos
terrenos urbanos pelo que deverá ser integrado em Espaço Habitacional III.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

266

Mário Monteiro Silva

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

124

Marlene Gomes Ferreira
Dias Pinto de Meireles

Não Aceitar

O terreno está integrado em solo rural por ser isolado e não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local.

125

Marlene Gomes Ferreira
Dias Pinto de Meireles

Não Aceitar

O terreno está integrado em solo rural por ser isolado e não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem
expansão urbana no local.

161

Martinho Maria Pedrosa
Gomes

Não Aceitar

Uma faixa do terreno ao longo da via pública está integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está abrangido
por Reserva Agrícola Nacional e não possui via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.

98

Miguel Angelo da
Fonseca Costa Monteiro
Angélico

Não Aceitar

99

Miguel Angelo da
Fonseca Costa Monteiro
Angélico

Não Aceitar

Câmara Municipal de SantoTirso

O terreno está abrangida por Espaço Habitacional II. Actualmente, encontrando-se o terreno ocupado com o edifício
industrial não se justifica alteração da categoria de espaço prevista. Caso venha no futuro a ser apresentado programa ou
projecto para reconversão da fabrica será oportunamente avaliada a necessidade de elaboração de PMOT ou de alteração
do PDM.
Os terrenos localizam-se em grande parte em Reserva Agrícola Nacional e correspondem também em parte a Áreas
Inundáveis. Dado que se trata de terrenos interiores sem via habilitante não se justifica a expansão urbana no local. Caso
venha no futuro a ser apresentado programa ou projecto para reconversão da fabrica será oportunamente avaliada a
necessidade de elaboração de PMOT ou de alteração do PDM.
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104

Miguel Angelo da
Fonseca Costa Monteiro
Angélico

Aceitar parcialmente

186

Miguel Maria Pacheco de
Lima Almeida

Aceitar

267

Miguel Maria Pacheco de
Lima Almeida

Aceitar

40

Múltiplo, Imobiliária S.A.

Aceitar parcialmente

56
2
3
10
247
69

71

Nazaré da Silva Carneiro
Araújo
Norberta Rompante
Coelho
Norberta Rompante
Coelho
Nuno Miguel Gonçalves
Martins
Nuno Miguel Gonçalves
Martins
Octávio Sebastião
Ferreira de Freitas Lima
Octávio Sebastião
Ferreira de Freitas Lima

Câmara Municipal de SantoTirso

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

A maior parte do terreno está abrangida por Espaço Habitacional II. Actualmente não se justifica a alteração das
categorias de espaço previstas. Caso venha no futuro a ser apresentado programa ou projecto para reconversão da
fabrica será oportunamente avaliada a necessidade de elaboração de PMOT ou de alteração do PDM. Quanto ao terreno
localizado a sul do rio Ave deverá ser alterado de Espaço Florestal para Espaço Habitacional III, de acordo com a
envolvente, dado que está ocupado por edifícios industriais.
Deverá ser alterada a categoria de Espaço Habitacional IV para Espaço Habitacional III para que, tratando-se de área
interior da malha urbana, a capacidade construtiva seja proporcional aos encargos com as necessárias infra-estruturas a
instalar.
Deverá ser alterada a categoria de Espaço Habitacional IV para Espaço Habitacional III para que, tratando-se de área
interior da malha urbana, a capacidade construtiva seja proporcional aos encargos com as necessárias infra-estruturas a
instalar.
Deverá ser alargado o Espaço Habitacional III de forma a integrar o terreno já ocupado e parte da frente para a via pública.
O restante terreno deverá manter-se em solo rural para enquadramento da linha de água e por não possuir via habilitante
ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Aceitar parcialmente
Não Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar

Não Aceitar

Parte do terreno está abrangido por Reserva Ecológica Nacional pelo que não é admitida a sua reclassificação para solo
urbano. O restante terreno deverá ser integrado em Espaço Industrial, de acordo com a proposta para a envolvente e os
objectivos da UOPG.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
O terreno está integrado em solo rural por não possuir via habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana
no local.
O terreno está integrado na UOPG - Plano de Urbanização de S. Martinho, que se encontra em fase final de execução.
Propõe-se a integração em SUB-UOPG, de acordo com a proposta do referido plano, que será objecto de unidade de
execução para determinação mais pormenorizada do desenho urbano e aplicação de perequação.
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73
49

221
78
270
201
224
253
167
67
12
255
245
39
185

Octávio Sebastião
Ferreira de Freitas Lima
Ondina Freitas Sousa
Cruz / José Maria
Fernandes Pereira
Orlando Gaspar Moinhos
da Costa
Paula Cristina Martins
Soares
Paulo Carneiro Pacheco
Bluemel
Paulo Manuel Magalhães
Almeida
Paulo Renato Campos
Marques
Pedro de Sousa Lopes
Terroso
Pedro Manuel Carneiro
Ferreira
Pedro Miguel Ferreira
Monteiro
Pedro Oliveira
Pedro Sousa Lopes
Terroso
Província Portuguesa da
Ordem Beneditina
Quinta do Lago-Vinha,
S.A.
Ricardo Jorge Correia
Mendonça Ramos

Câmara Municipal de SantoTirso

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Não Aceitar

Parte do terreno encontra-se em Espaço Habitacional III. O restante está integrado em solo rural por não possuir via
habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Aceitar
Não Aceitar
Aceitar
Aceitar
Não Aceitar
Aceitar
Não Aceitar
Não Aceitar
Já contemplada
Aceitar
Aceitar
Não Aceitar
Aceitar

Tendo sido autorizada a exclusão do terreno da Reserva Agrícola Nacional deverá ser redefinida a categoria de Espaço
Florestal Multifuncional, que enquadra o rio Leça, de forma a abranger o terreno e as áreas envolventes ao núcleo de
Pereiras.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
Deverá ser alterada a categoria de Espaço Habitacional III para Espaço Habitacional II do terreno e da envolvente de
acordo com o previsto nos terrenos próximos, dado tratar-se da zona central da freguesia.
Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, encontra-se em Espaço Habitacional III. Deverá ser alargada essa categoria
de espaço de forma a facilitar a implantação da edificação, adequando-se ao cadastro e colmatando a área urbana.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada, sem via habilitante e não infra-estruturada.
Deverá ser alargada a categoria de Espaço Habitacional III, já prevista à margem das vias, de forma a colmatar a área
urbana.
Uma faixa do terreno ao longo da via pública está integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno não possui via
habilitante ou infra-estruturas que justifiquem expansão urbana no local.
O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.
A proposta de revisão do PDM para o local é compatível com a alteração constante do alvará de loteamento.
Deverá ser alargada a categoria de Espaço Habitacional III, já prevista à margem das vias, de forma a colmatar a área
urbana.
Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo o terreno encravado entre construções
existentes de forma a colmatar a área urbana.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, encontra-se em Espaço Habitacional III. Deverá ser alargada essa categoria
de espaço de forma a facilitar a implantação das edificações, adequando-se ao cadastro.
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193
196
43
127
211
159
4
135
234

Rita Monteiro Ferreira e
Manuel Silva Almeida
Rita Monteiro Ferreira e
Manuel Silva Almeida
Romeu Gilberto Ferreira
Lima
Rosa Maria da Costa
Ferreira
Rosa Maria de Castro
Dias Sampaio
Rui Fernando da Silva
Pelayo Gonçalves
Rui Mário de Oliveira
Correia
Sebastião José da Costa
Santos
Serafim Fernandes Neto
Guimarães

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Ecológica Nacional, não sendo autorizada a reclassificação do solo para urbano.

Aceitar parcialmente

Uma faixa do terreno ao longo da via pública deverá ser integrada em Espaço Habitacional III. O restante terreno está
abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Aceitar

Uma faixa do terreno, ao longo da via pública, que se encontra em solo urbano no PDM em vigor, deverá ser integrada em
Espaço Habitacional III.

Não Aceitar
Aceitar parcialmente

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
Deverá ser corrigida a delimitação do Espaço Habitacional III, abrangendo parte do terreno de forma a colmatar a área
urbana.

Não Aceitar

O terreno foi percorrido por incêndio em 2005, pelo que não é admitida a reclassificação do solo para urbano.

Não Aceitar

O terreno localiza-se em Reserva Agrícola Nacional, não se justificando expansão urbana no local por se tratar de área
isolada.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

155

Sociedade Agrícola de
Inv. De Oliveira do Bairro,
SA

207

Sociedade Estalagem
Pradaria, Lda.

Não Aceitar

210

Sociedade Estalagem
Pradaria, Lda.

Aceitar parcialmente

29

Tirso Parques - Parques
Empresariais de S. Tirso,
S.A.

Câmara Municipal de SantoTirso

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Aceitar

Aceitar

Para além de equipamentos considera-se que nesta área poderão previstas outras actividades compatíveis e
complementares pelo que deverá ser prevista uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão de forma a garantir a
programação e coordenação das intervenções e a protecção e requalificação da zona ribeirinha.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.
Este terreno não corresponde ao delimitado nas plantas de condicionantes e de ordenamento do PDM constantes do
processo de obras particulares 1050/200.
O terreno localiza-se parcialmente em Reserva Ecológica Nacional, não sendo autorizada a reclassificação do solo para
urbano. A categoria de Espaço Habitacional III deverá ser alargada para o restante terreno, atendendo a que maior parte
do terreno está em solo urbano no PDM em vigor.
Deverá proceder-se ao acerto do limite do Espaço Industrial de forma a abranger a totalidade do terreno pertencente à
Tirso Parques.
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30

31

32

164
35
81
65

Tirso Parques - Parques
Empresariais de S. Tirso,
S.A.
Tirso Parques - Parques
Empresariais de S. Tirso,
S.A.
Tirso Parques - Parques
Empresariais de S. Tirso,
S.A.
Tseis - Investimentos
Imobiliários, S. A.
Turiscórdova Imoveis e
Turismo Lda
Valdemar Barbosa
Correia
Valdemar Daniel Alves
Pinheiro da Silva

Não Aceitar

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO SOBRE O
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Não é possível a desafectação de linhas de água do domínio hídrico.

Aceitar parcialmente

No regulamento deverá ser alterado o índice máximo de impermeabilização para ocupações industrial ou de
armazenagem para 80% da área total do terreno, em consonância com os índices de impermeabilização previstos nas
normas orientadoras da proposta do PROT-Norte.

Aceitar parcialmente

No regulamento deverá ser alterada a percentagem de estacionamento público para 20% do total calculado, no caso de
loteamentos ou operações urbanísticas com impacto semelhante a loteamento, destinadas a indústria ou armazenagem,
dado que se verificou ser excessiva a percentagem de 50% actualmente prevista.

Não Aceitar

O terreno está abrangido por Reserva Ecológica Nacional (Infiltração máxima) pelo que não é admitida a sua classificação
como solo urbano.

Erro
Não Aceitar

O terreno está mal assinalado porque não corresponde à freguesia indicada, nem às características referidas.
O terreno está abrangido por Reserva Agrícola Nacional, não tendo sido admitida a sua reclassificação para solo urbano.

Aceitar

A categoria Espaço habitacional III deverá ser alargada de forma a abranger a totalidade do terreno, para colmatação da
área urbana.

132

Vera Lúcia dos Santos
Castro

Não Aceitar

A parte do terreno abrangida por solo urbano no PDM em vigor deverá ser alterada para Espaço Habitacional III. A parte
do terreno integrada em Reserva Ecológica Nacional não pode ser reclassificada para urbana.

254

Vitor Hugo Miranda
Gonçalves Moreira

Não Aceitar

A integração desta zona na Estrutura Ecológica Municipal justifica-se pelo impacto paisagístico da encosta voltada para o
Parque Urbano da Rabada e pelo povoamento de sobreiros.
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