
Camara Municipal de Lisboa 

lnforma~ao n° 
e-REG/INF/2022/19866 

Processo: e-LOT/2020/2 

Exma. Senhora 
Eng.a Sofia Lima 
Diretora do Departamento 

Data 

21 /11 /2022 

Requerente: EL TES Square Benfica, Unipessoal, Lda 

Local: Azinhaga do Ramalho I Rua Joao Hogan 
Freguesia: Sao Domingos de Benfica 

Assunto: Consulta a Entidades (e-CSEN/2022/2166)- loteamento 

lnforma~ao 

1- lnforma~ao 

Na sequencia da lnformar;:ao anterior e-REG/INF/2022/12115 vem o 
requerente apresentar novos elementos para apreciar;:ao do DGM a respeito 
das infraestruturas de mobilidade do loteamento rua Joao Hogan e travessa 
do Ramalho. 

Na referida informar;:ao foi solicitado a alterar;:ao de alguns pontos necessaries 
ao bom funcionamento e seguranr;:a do projeto em apreciar;:ao, 
nomeadamente: apresentar sobrelargura no entroncamento do novo 
arruamento com a rua Joao Hogan, a recomendar;:ao de existir estacionamento 
longitudinal ao Iongo do novo arruamento junto ao edificado, retificar a 
dimensao das passagens de peoes para 4,00m e prever a colocar;:ao de 
pilaretes rebativeis no acesso realizado a partir da rotunda proposta para uma 
habitar;:ao unifamiliar existente. Considerou-se que o /oteamento deveria estar 
condicionado a realizaqao de um arruamento paralelo a rua Ernani Lopes, para 
garantir condiqoes de acessibilidade. 

2- Analise e condicionantes 

Verifica-se que a dimensao das passagens de peoes foi alterada para os 4m 
de largura e que esta prevista a sobre largura no entroncamento do novo 
arruamento com a rua Joao Hogan. Esta prevista a colocar;:ao de "pilaretes" 
rebativeis no acesso realizado a partir da rotunda proposta para uma habitar;:ao 
unifamiliar existente. 

Mantem-se a recomendar;:ao, nao contemplada pelo projetista, de que ~ 
previsto estacionamento longitudinal em ambos os lados do arruamento. de 
modo a garantir que nao existe estacionamento indevido ou abusivo, situar;:ao 
previsivel, dado que junto ao edificado nao estao previstos lugares de 
estacionamento. 

Despacho 

Concordo com o referido na presente informayao, 
mantendo-se as condi96es atuais da envolvente 
relativamente a capacidade de escoamento 
rodoviario, que se esgotam no perfil limitado da rua 
Joao Hogan. 
Num pressuposto de que, simultaneamente a 
implementa9ao da presente pretensao seja otimizada 
a estrutura viaria que serve esta envolvente, assim 
como comprovadas as suas condi96es funcionais 
atraves da apresenta9ao de um estudo de tratego, 
podera haver margem para uma viabiliza9ao 
condicionada. 
Contudo, face a gerayaO prevista no presente 
loteamento, refor9a-se que o novo arruamento 
paralelo a rua Ernam Lopes, previsto no loteamento 
da Quinta Bensaude, e que serve tambem a 
envolvente ao presente loteamento, nao e 
considerado dispensavel. 
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Os lugares de estacionamento, rampas e vias de circulafiao internas, a 
apresentar em sede de projeto de arquitetura, tambem deverao ser 
dimensionadas de acordo com a deliberafiao 41/AM/2004. Dado a inclinafiao 
da rampa ser superior a 12%, deverao ser previstas curvas de concordancia 
nos termos do art.0 go do referido regulamento. 

A sinalizafiao vertical e horizontal deverao ser apresentadas em projeto de 
especialidade proprio obedecendo as disposifi5es da Declarafiao de 
Retificafiao n.0 60-A/2019 que retifica o Decreto Regulamentar n.0 6/2019, de 
22 de outubro, da Administrafiao lnterna, que altera o Regulamento de 
Sinalizafiao do Transito, publicado no Diario da Republica, 1.8 serie, n.0 203, 
de 22 de outubro de 2019. 

Para alem de questoes de projeto acima mencionadas mantem-se as 
conclusoes de pareceres anteriores sobre infraestruturafiao do local em 
analise visto que "dadas as caracteristicas geometricas e estruturais da rua 
Joao Hogan, insuficientes para sustentar o impacto deste conjunto edificado, 
a execuqao deste loteamento devera estar condicionada a realizaqao de um 
arruamento paralelo a rua Ernani Lopes, previsto no loteamento da Quinta 
Bensaude. A seguranqa da circulaqao pedonal e viaria tambem nao seria 
garantida se apenas a rua Joao Hogan fosse o unico acesso pedonal e viario 
ao loteamento. 

Em conclusao o local em analise nao se encontra infraestruturado, pelo que 
atualmente nao dispoe de condiqoes de edificaqao. " 

0 Tecnico 

Alexandre Leal (DMM/DGM) 
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Camara Municipal de Lisboa 

Exma. Senhora 
Arq.a Paula Rebelo 
Chefe de Divisao 

lnformat;ao n' 

e-REG/INF/2022/1 9883 
Data 

21 /11 /2022 

Assunto: Consulta a Entidades (e-CSEN/2022/2164) 

lnforma~ao 

Local: Azinhaga do Ramalho 1 Rua Joao Hogan 
Freguesia: Sao Domingos de Benfica 

Na sequencia do pedido de emissao de parecer da Divisao de 
Loteamentos Urbanos, analisam-se na presente informaliao os 
documentos da distribui!iao e-CSEN/2022/2164 relativos ao 
licenciamento da operaliao de loteamento com obras de 
urbanizaliao sita na Rua Joao Hogan e Azinhaga do Ramalho, 
na freguesia de Sao Domingos de Benfica (e-LOT/2020/2). 

0 projecto acima identificado tern sido acompanhado pela 
Divisao de Estudos Urbanos (DEU) desde o ano de 2020, e de 
acordo com a Memoria Descritiva e Justificativa datada de 
Outubro de 2022, a actual versao da proposta vern responder ao 
ultimo parecer tecnico redigido por estes servi!iOS - lnformaliao 
e-REG/INF/2022/11509 de 15-07-2022. 

Da avalia!iao do documento escrito do loteamento e das pelias 
graticas de 14-10-2022, considera-se que o projecto de espaliOS 
exteriores agora apresentado responde a generalidade dos 
aspectos apontados no anterior parecer da DEU, contribuindo 
para a qualificaliao das areas de utilizaliao publica 
intervencionadas no ambito da operaliao urbanfstica. 

Subsistem, no entanto, quest6es relativas a articula!iao do 
desenho do loteamento com a intervenliao prevista no 
Loteamento de lniciativa Municipal da Quinta do Bensaude, 
designadamente no que se refere a responsabilidade de 
execuliao da "area de proposta de intervenliao (fora do 
loteamento mas pertencente ao loteamento Bensaude)". 

Recorde-se que na lnformaliao e-REG/INF/2022/11509 se 
considerou que a concretizaliao da area acima identificada e da 
"area de proposta de interven!iaO (fora do loteamento)" sera 
fundamental para estabelecer a continuidade entre o espalio 
publico existente e projectado, tendo-se proposto que as duas 

Despacho 

A Arq.a Joana Monteiro, CDLU; 

Ccl Arq.0 Jorge Bonito (CDCIEP); Arq.a Sara 
Godinho, (DDEP); Eng.a Ana Teixeira (DMU); 

Concordo. Face ao exposto, emite-se parecer 
favoravel, devendo, no entanto, proceder-se 
posteriormente a retifica980 dos pontes elencados 
e refor9ando uma vez mais a necessaria articula9ao 
(projeto e faseamento de obra) com as obras de 
urbaniza9ao previstas no ambito do Loteamento da 
Quinta do Bensaude, atraves da DLU/DLPE e 
Equipa de gestae integrada do urbanismo, tendo 
em conta os respetivos contratos de urbaniza9ao. 
Refira-se que foi emitido parecer pela DCIEP a 
anterior versao do projeto de espa9o publico no 
ambito da analise das infraestruturas de subsolo 
propostas, salvaguardando que os mesmos 
deverao considerar em fase de projetos de 
execu9ao das obras de urbaniza9ao as devidas 
adapta96es e considera96es emitidas, garantindo o 
distanciamento de 1.5m minimo dos tra9ados ao 
alinhamento arb6reo proposto na nova liga9ao entre 
a R. Joao Hogan e Az. Do Ramalho. 

A Chefe da Diviscio de Eiist.ud.osiliUiiirbiiaiiinoiils ••• 
Assinado por: PAULA 
REBELO 
Data: 2022.11 .21····· 
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areas integrassem as obras de urbaniza9ao do loteamento e 
constassem do contrato de urbaniza9ao mencionado no ponto 
1 0 da Memoria Descritiva e Justificativa. 

Os elementos agora entregues nao sao esclarecedores 
relativamente a este ass unto, voltando a remeter -se para 
"analise e valida9ao do Municipio" a solu9ao desenvolvida para 
as duas areas exteriores ao limite do loteamento e 
mencionando-se que a continuidade da negocia9ao do contrato 
de urbaniza9ao esta dependente de resposta da Camara 
Municipal de Lisboa (Memoria Descritiva e Justificativa, Outubro 
de 2022). 

Refira-se que, na sequencia do despacho da Exma. Sra. CDEU 
de 15-07-2022, a informa9ao emitida por estes servi9os foi 
enviada por correio electronico ao gabinete da Exma. Sra. DMU, 
dando conhecimento do teor do parecer aos responsaveis pelo 
acompanhamento do projecto de obras de urbaniza9ao do 
Loteamento da Quinta do Bensaude. Desconhece-se, contudo, 
se houve interven9ao dos servi9os no sentido de assegurar a 
articula9ao entre as duas opera96es urbanfsticas contfguas. 

Adiciona-se as materias anteriores para valida9ao dos servi9os 
que gerem o processo de obras de urbaniza9ao do Loteamento 
da Quinta do Bensaude, a proposta de altera9ao da rotunda 
prevista no prolongamento da Rua Joao Hogan. Refira-se que 
esta interven9ao resulta da preocupa9ao manifestada pela DEU 
relativamente ao facto de a implanta9ao anteriormente 
projectada para aquela rotunda inviabilizar a continuidade do 
percurso pedonal no passeio Poente da Rua Joao Hogan na 
zona onde se encontra o muro da escadaria de liga9ao entre a 
Rua Joao de Freitas Branco e a Rua Joao Hogan. 

Sugeriu-se, consequentemente, na lnforma9ao e
REG/INF/2022/11509 que, no caso de a constru9ao das obras 
de urbaniza9ao do Loteamento da Rua Joao Hogan preceder a 
da Quinta do Bensaude, o tro9o do passeio Poente em causa 
permanecesse com as dimensoes existentes, garantindo as 
condi96es de seguran9a na circula9ao de peoes. A versao do 
projecto de Outubro de 2022 reftecte esta altera9ao ao 
assegurar uma passagem pedonal com cerca de 1 ,5 metros de 
largura junto ao muro existente, resultante, tal como 
mencionado, do desvio da rotunda proposta no ambito do 
Loteamento de lniciativa Municipal da Quinta do Bensaude. 

Relativamente ao arruamento de liga9ao entre a Rua Joao 
Hogan e a Azinhaga do Ramalho, destaca-se, entre as 
mudan9as produzidas no desenho, a introdu9ao de um 
alinhamento arboreo no passeio Sui , conforme sugerido no 
ultimo parecer tecnico destes servi9os. Persistem, contudo, 
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alguns aspectos no projecto de espa9os exteriores que se julga 
que deverao ser revistos, designadamente: 
- pese embora se tenham eliminado as arvores plantadas no 
perfmetro de visibilidade das passadeiras, continuam a prever
se lugares de estacionamento nesta zona. Refira-se que, de 
acordo com o exposto no Manual de Espa9o Publico, apenas se 
admite a ocupa9ao parcial destas areas com estacionamentos 
para bicicletas e motociclos; 
- mantem-se inalterada a largura das guias de encaminhamento 
das passagens de peoes de superffcie integradas em 
cruzamentos/entroncamentos; 
- ainda que se tenha procedido a altera9ao da zona de acesso 
aos estacionamentos em cave dos Lotes 1 e 2, enquadrando-a 
no Artigo 44° do Regulamento Municipal de Urbaniza9ao e 
Edifica9ao de Lisboa, verifica-se que o pavimento selecionado 
para revestir este tro9o - cal9ada de granite - nao foi, em 
situa96es semelhantes, aceite pela Divisao de Gestae de 
lnfraestruturas. Segundo estes servi9os, e em concordancia 
com o formulario "URB-Mod 42", o pavimento a utilizar nestas 
situa96es deverao ser cubos de vidra9o com aresta de 10 em 
colocados em espinha, marcando assim a diferen9a para o 
restante passeio feito em cal9ada miuda. 

Quanta a Azinhaga do Ramalho, verifica-se que este 
arruamento e agora caracterizado na Memoria Descritiva e 
Justificativa como uma via mista de acesso pedonal e viario 
condicionado, tendo-se eliminado o passeio segregado 
representado na versao anterior do loteamento. 

No que se refere aos elementos do projecto relatives ao tra9ado 
das infraestruturas no subsolo, coloca-se a considera9ao 
superior a necessidade de promo9ao de nova consulta a Divisao 
de Controlo de lnterven9oes em Espa9o Publico, tendo em conta 
as altera96es produzidas no desenho do loteamento. Recorde
se que a versao antecedente da proposta foi avaliada por 
aqueles servi9os atraves da lnforma9ao e-REG/INF/2022/19156 
de 09-11-2022 ( distribui9ao e-CSEN/2022/891). 

Remetem-se, par fim, novamente para parecer dos servi9os 
municipais competentes os aspectos relatives a estabiliza9ao e 
manuten9ao dos espa9os verdes projectados, a rede de 
ilumina9ao publica e a constru9ao do muro de conten9ao no 
limite Norte do loteamento. 

A considera9ao superior, 

A Tecnica 
Maria Almeida (DMU/DEP/DEU) 
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Camara Municipal de Lisboa 

Exmo. Senhor 
Arqt.0 Jorge Bonito 
Chefe de Divisao 

lnforma9iio n' 
e-REG/INF/2022/19156 

Ass unto: Consulta a Entidades (e-CSEN/2022/891) 

lnforma~tao Tecnica 

Requerente: Eltes Square Benfica, Unipessoal Lda. 

Local: Azinhaga do Ramalho I Rua Joao Hogan 

Freguesia: Sao Domingos de Benfica 

Data 
09/11 /2022 

A presente informa9ao tecnica responde ao pedido consulta, formulado 

pela Divisao de Loteamentos Urbanos, no contexte do pedido de licen~ta 

da opera~tao de loteamentos com obras de urbaniza~tao, sito na 

Azinhaga do Ramalho e na Rua Joao Hogan, freguesia de Sao Domingos 

de Benfica. 

0 presente pedido de consulta foi constitufdo pelo processo n.0 

GU/2020/811 e pedo pedido n.0 e-LOT/2020/2. 

A area objeto do pedido de licenciamento e constitufda por urn predio 

urbane e uma parcela de terrene: 

A poente do loteamento proposto, uma area com 525,99 m2 que 

corresponde a continua9ao da Rua Joao Hogan. Toda a Rua Joao Hogan 

estava anteriormente integrada no loteamento de iniciativa Municipal da 

quinta do Bensaude, onde estava previsto o seu reperfilamento. 

A nascente do loteamento proposto, uma area de 467,68 m2 que 

corresponde a continua9ao da Azinhaga do Ramalho ate a Quinta do 

Furao. 

Este Loteamento considera a constitui9ao de dois lotes, L T1 e L T2, sendo 

o L T1 de propriedade da CML com 1.159,00 m2 eo L T2 de propriedade 

da requerente Eltes Square Benfica, Lda. com 1.340,00 m2 . No lote LT1 

sera construfdo urn ediffcio com o uso habitacional e terciario e no L T2 

sera construfdo urn ediffcio com uso de turismo. 

No ambito das suas competencias, a Divisao de Controlo de lnterven96es 

em Espa9o Publico procedeu a uma analise tecnica a possfvel 

Despacho 

Visto. Concordo com o proposto, informe-se em 
conformidade. 

Assinado por: 
Data: 2022.11 .09 

ID CARTAO DE CIDADAO 
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coexistencia das infraestruturas de subsolo existentes com a proposta de 

implanta9ao dos edificios, aos projetos de execu9ao especialidade das 

lnfraestruturas de subsolo. 

1. Elementos para aprecia~ao: 

1.1 - Memoria descritiva e justificativa 

06. Memoria Descritiva _signed.- Projeto Arquitetura 

1.2 - Pe~as Desenhadas 

Arq. 01 - Planta do Existente; 

Arq. 02- Planta de lmplantayao sobre Levantamento Topogratico; 

Arq. 03- Planta de lmplantayao; 

Arq . 04- Planta Sintese; 

Arq. 05- Planta de Cedencias: 

Arq . 06- Cortese Al9ados; 

Arq. 07- Perfis viarios; 

Arq. 08- Planta de percursos acessiveis 

PA 01 -Plano de Acessibilidades; 

ESP. 01 - Planta Sintese de lnfraestruturas 

2. Analise Tecnica 

2.1 - Mediante da consulta efetuadas aos cadastros disponiveis das 

infraestruturas de subsolo, podemos informar que no lado nascente, da 

Rua Joao Hogan existem no subsolo cabos da rede eletrica de baixa 

tensao e ainda existe a superficie apoios (postes de madeira) e cabos de 

telecomunica96es da rede aerea. 

Na Azinhaga do Ramalho ate a Quinta do Furao existe apoios (postes de 

betao), cabos eletricos da rede aerea e ainda apoios (postes de madeira) 

e cabos de telecomunica96es da rede aerea. 

Planta de cadastro das infraestruturas da rede aerea. 
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Apoios e cabos da rede aerea de telecomunica~oes e energia 

2.2 - Na presente consulta apenas consta uma planta sfntese com a 

proposta de implanta(fao das infraestruturas de subsolo podemos 

informar o seguinte: 

2.2.1 - Rede de telecomunica(foes: 

No tra9ado de telecomunica(foes em aprecia(fao deve incluir a constru(fao 

de infraestruturas - tubas e caixas - para a retirada dos cabos de 

telecomunica(foes da rede area; 

A caixa de vista prevista a executar nas escadas de acesso a Rua Joao 

Hogan, encontra-se implanta na zona dos degraus (imagem 1). 

Situa(fao a corrigir. 

II~ I ~ 
~ · 

lmagem 1 
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A caixa de visita multioperadores (CVM) do projeto de telecomunicac;;oes 

"itur" devera ser implantada na cota planimetrica das operadoras de 

telecomunicac;;oes, conforme estabelecida do Regulamento de 

lnfraestruturas em Espac;;o Publico (RIEP). 

As caixas de vestia a implantar no passeio, as tampas deverao ser 

rebaixadas para permitir o seu preenchimento com o pavimento igual ao 

circundante. 

Caso tal se verifique que algumas caixas de visita fiquem implantadas no 

arruamento, as tampas devem ser articuladas, seccionadas e conter a 

identificac;;ao "Telecomunicac;;oes" gravada de forma visivel e indelevel, 

nao podendo conter nenhuma referenda a qualquer operadora de 

telecomunicac;;oes. 

0 trac;;ado de telecomunicac;;oes devera ser implantado na cota 

planimetrica dos operadores de telecomunicac;;oes, conforme definido no 

Regulamento de lnfraestruturas em Espac;;o Publico (RIEP), isto e, os 

tubos e as caixas de visita deverao ser implantados a 1 ,60 m de 

afastamento ao limite da parcela de terreno e/ou das fachadas dos 

edificios. 

Os trac;;ados da rede de telecomunicac;;oes deverao ser retilineos e com o 

mesmo alinhamento dos arruamentos. 

2.2.2 - Rede distribuic;;ao de energia eletrica em baixa tensao: 

0 trac;;ado dos cabos da rede de baixa tensao e de iluminac;;ao publica 

nao estao implantados na cota planimetrica das infraestruturas eletricas, 

conforme estabelecido no Regulamento de lnfraestruturas em Espac;;o 

Publico (RIEP), isto e, os cabos deverao ser implantados junto ao limite 

da parcela de terreno e/ou fachadas dos edificios; 

0 trac;;ado previsto a executar na area de jardim, o mesmo devera ser 

reposicionado na zona de circulac;;ao pedonal; 

Os armarios de distribuic;;ao energia deverao ser acomodados no interior 

dos edificios, em salas tecnicas ou nichos tecnicos, com acesso a via 

publica para permitir a sua instalac;;ao e manutenc;;ao, conforme definido 

no ponto 7.22- Armarios, caixas e quadros tecnicos de infraestruturas

do Manual de Espac;;o Publico_ "Lisboa: 0 Desenho da Rua". 

Falta a planta com a indicac;;ao da quantidade de tubos a instalar na zona 

da travessia e na zona de circulac;;ao pedonal junto a parcela de terreno 

reservada para equipamentos de utilizac;;ao coletiva. 
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2.2.3- Rede de distribuir;ao de gas 

0 trar;ado previsto a executar nao esta implantado na cota planimetrica 

das infraestruturas de gas, conforme estabelecido no Regulamento de 

lnfraestruturas em Espar;o Publico (RIEP), isto e, o trar;ado devera ser 

implantado, entre 1 ,30 m a 1 ,40 m de afastamento ao limite da parcela 

de terreno e/ou fachadas dos ediffcios. 

2.2.4- Rede distribuir;ao de agua 

0 trar;ado previsto a executar nao esta implantado na cota planimetrica 

das infraestruturas de agua, conforme estabelecido no Regulamento de 

lnfraestruturas em Espar;o Publico (RIEP), isto e, o trar;ado devera ser 

implantado a 0,90 m de afastamento ao limite da parcela de terreno e/ou 

fachadas dos ediffcios. 

2.3-0 projeto de arquitetura preve a construr;ao de dois acessos para o 

estacionamento em cave, assim para mitigar o impacto nas 

infraestruturas de subsolo deverao prever a colocar;ao de forras de 

proter;ao as infraestruturas de subsolo, para isso e necessaria: 

- rede de gas( Lisboagas): tubo em PVC, pressao PN6, diametro superior 

a infraestrutura. 

- rede de agua I EPAL IADP): tubo em PVC, pressao PN6, diametro 

superior a infraestrutura. 

- rede de eletricidade (EDP I E-REDES): Baixa Tensao, tubo corrugado 

em polietileno 0 125 mm, vermelho; Media Tensao, tubo corrugado em 

polietileno 0 160 mm, vermelho. 

3. Apreciac;ao Geral 

Na elaborar;ao dos projetos de execur;ao das especialidades das 

infraestruturas de subsolo devem constar as per;as desenhadas com as 

propostas de implantar;ao das redes, perfis transversais com cotas 

planimetricas e altimetricas e tambem representado afastamentos em 

relar;ao as outras infraestruturas de subsolo a instalar e a memoria 

descritiva e justificativa. 
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4. Em conclusao 

0 parecer da Divisao de Controlo de lntervenc;:oes em Espac;:o Publico e 

Favoravel, condicionado as condic;:oes tecnicas constantes na presente 

informac;:ao tecnica e que os projetos de execuc;:ao das especialidades 

das infraestruturas de subsolo, no ambito das Obras de Urbanizac;:ao, 

sejam remetidos a esta Divisao para uma analise tecnica e posterior 

emissao de parecer tecnico. 

A considerac;:ao superior. 

Com os melhores cumprimentos, 

0 Tecnico 
Assinado por: ANTONIO 
PINHEIRO 

Data: 2022.1 1 

ID CARTAO DE CIDADAO 
•••• 

Antonio Pinheiro (DMU/DEP/DCIEP) 
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Camara Municipal de Lisboa 
D ire~ao Municipal de Higiene Urbana 

Exmo. Senhor Diretor do 
DHU- Departamento de Higiene Urbana 
Dr. Nuno Vinagre 

lnforma~ao n' Data 

INF/450/DMHU/CML/22 2022-10-28 

Assunto: Emissao de parecer referente ao processo informa9ao previa n. e-LOT I 2020/2 

lnformayao 

Relativamente ao processo de informayao previa n.0 e-LOT /2020/2 
remetido a DMHU para parecer por mensagem eletronica datada de 
18/07/2022, foi emitido parecer tecnico atraves da 
INF/307/DMHU/CML/22. Vern o promotor requerer novo parecer, 
recebido por mensagem eletr6nica datada de 27/1 0/2022, juntando para 
o efeito novas elementos de projecto nomeadamente peyas desenhadas 
e pe9as escritas (MD). 
- Em analise as pe9as desenhadas, verifica-se que o projecto esta mais 
detalhado. Verifica-se igualmente que a Eco-ilha foi retirada do projecto. 
- Na memoria descritiva e referido que as RU, para o Late 1 serao 
recolhidos atraves do novo arruamento e para o Late 2 atraves da 
continuayao da Rua Joao Hogan. E igualmente referido que a solu9ao de 
armazenamento de residuos sera feita no interior dos edificios, em 
cumprimento do RGRLHUL , e sera apresentado no subsequente 
projecto de edifica9ao. 

Considerando que as pontos referidos na INF/307/DMHU/CML/22 foram 
devidamente esclarecidos; 

Considerando que o Eco-ilha subterranea foi retirada do projecto, 
prevendo-se que os residues serao armazenados em compartimento 
proprio, dentro dos edificios e em cumprimento do RGRLHUL, 

Julga-se que sera de emitir parecer favoravel , ressalvando que se trata 
de uma analise das condi96es de acessibilidade dos meios de recolha de 
RU, incindindo portanto sabre a componente de loteamento e obras de 
urbaniza9ao, e nao de urn parecer referente as condi9oes de 
armazenamento de RU no interior dos edificios. 

Despacho 

Exma. Senhora 
Chefe de Divisao de 
Loteamentos urbanos 
Arq.a Joana Pardal 
Monteiro. 
Em face do tear do 
presente parecer tecnico, o 
qual subscrevo, remete-se 
o processo para os devidos 
efeitos. 

Com OS melhores 
cumprimentos. 

1/1 
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TOMBO Proveniencia Escritura Descri~ao Predial I Registado Motivo de aquisi~ao 

4482 

Leito de Via Publica 

Azinhaga do Ramalho 

Martinho e Florinda 
4021 

22/10/1968, Freguesia de Benfica 

DIRE<;AO MUNICIPAL DE GESTAO PATRIMONIAL 
Departamento de Administragao do Patrim6nio 

Divisao de Cadastro 

Planta de Proveniencias- Desenho 006/DMGP/DAP/DC/2021 

Sistema de referenda: PT-TM06/ETRS89:Eiips6ide de ref:GRS80 
Projecao Cartogril.fica:Transversa de Mercartor 

Sim Urbaniza<;ao do Local 

legenda 

Limite Loteamento 
Azinhaga 

D Predio Particular 

IZJ Condi96es Especiais 

N 

A 
E2"l Di reitos de Superficie em Profu ndidade 
~ Di reitos de Superficie 
D Predios em Compropriedade 1 :1 000 
D Predios Municipais 04-02-2020 
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DIRE<;AO MUNICIPAL DE GESTAO PATRIMONIAL 
Departamento de Administragao do Patrim6nio 

Divisao de Cadastro 

Local : Rua Joao Hogan/Azinhaga do Ramalho 

Sistema de referenda: PT-TM06/ETRS89:Eiips6ide de ref:GRS80 
Projecao Cartogril.fica:Transversa de Mercartor 

Limite Loteamento 
lz:J Compromissos 
EZ1 Condig6es Especiais 
I2S<'l Direitos de Superficie em Profundidade 
E23 Direitos de Superficie 
t=l Predios em Compropriedade 1 :1 000 
D Predios Municipais 04-02-2020 


