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SUA REFER~NCIA SUA COMUNICA(,;AO DE ANTECEDENTE 
NOS SA 
REFER~NCIA 

AIDA 

IPROCESSO 
DATA 

LSB2019/05059 2019-07-31 6775LSB19 2019/18376 2019-08-13 

Ass unto: IP7 l<m 6+ 770 Lado Esquerdo 
Alterac;:ao de alvara de Loteamento 5/90- Quinta do Lactario 

Relativamente ao assunto mencionado em eplgrafe, anallsados os elementos enviados, 

verifica-se o seguinte: 

Os edificios que se pretendem construir no ambito do Loteamento 5/90 - Quinta do 

Lactario locallzam-se em terrene limitrofe ao IP7, em area de jurisdic;:ao desta empresa nos 

termos do artigo 41.0 do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional (EERRN), 

aprovado pela Lei n. 0 34/2015 de 27 de abril; 

0 referido Loteamento insere-se em zona de servldao non aedificandi do N6 do IP7, 

estabelecida na allnea ~)do n.0 8, do arti!JO 32. 0
, do EERRN (cfrculo de 150 metros de raio 

centrado na intersec;:ao do eixo das vias); 

No entanto, o local da pretensao confronta com um troc;:o do IP7 com uma densidade de 

ocupac;:ao marginal que determina a sua integrac;:ao em zona urbana consolidada, pelo 

que, ao abrigo do artigo 55. 0 n.0 1 allnea a) do EERRN, poder-se-a exclulr a aplicac;:ao das 

restric;:6es da referida servidao. 

Face ao exposto, a lnfraestruturas de Portugal, S.A. autorlza a realizac;:ao das obras previstas no 

Loteamento, nos termos da alinea a) do n.0 2 do artigo 42. 0 conjugada com a allnea a) do n.0 1 do 

artigo 55.0 do EERRN. 

Com os melhores cumprimentos, 

aspurro 
(Ao abrigo da Decisao n.0 1/2019- DRP) 
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Ao Municipio de Lisboa 
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I mT 
INSTITUTO DA ;\ '(.) 

MOBILIOADE E DOS I TRANSPORTES. I.P. 

Gestor d Procedimento do SIRJUE 
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LSB2019/05019 

S/ Comunica ~;ao 
04/07/2019 

Nf Referimcia 
Of.0 n.0 31612019/DSEAP 
046200145222144 
Proc.0

: 13.01.01/DSEAP 

Data 
30-07-2019 

ASSUNTO: Alterac;ao das especiflcac;oes cle loteamento urbana litulado pelo Alvara de oteamento n.0 

5/90 

RRN: IP7/Eixo Norte-Sui 
Local: Freguesia deS. Doming~~s de Benfica 
Requerente: Funda~o Aboim Sande emos 

1. A presents correspondencia diz respeito ao pedido de parecer solicitado ao IMT no ambito 
da apreciac;ao do requerimento submt~tido no portal do SIRJUE e acima identificado, 
relativamente a operayao urbanistica m1~ncionada em assunto. 

2. A pretensao requerida ao Municipio de lisboa foi submetida no ambito de um 
procedimento de licenciamento nos terrnos estipulados no artigo 27° do DL n.0 555/99, de 
16 de dezembro, alterado, que estabele~ce o regime jurfdico da urbanizayao e edificayao 
(RJUE). 

3. De acordo com o referido na Memoria Descritiva do projeto de licenciamento, a pretensao 
diz respeito a alterac;ao das especificac;i5es de loteamento urbane titulado pelo Alvara de 
Loteamento n.0 5/90. 

4. Conforme as Certidoes Permanentes da Conservat6ria do Registo Predial lisboa, validas 
ate 27/09/2019, os oito totes urbanos. objeto da pretensao que depois de reunidos 
passarao a constituir os novos quatro totes identificados no projeto, estao situados na 
Freguesia de S. Domingos de Benfica, Concelho de Lisboa e encontram-se descritos 
naquela conservat6ria sob os n.05 H164/19941110, 1965/19941110, 1966/19941110, 
1967/19941110, 1968/19941110, 1969/19941110, 1970/19941110 e 1971/19941110. 

5. 0 predio loteando a que se refere a pretensao situa-se em terrenos confinantes com o 
IP7/Eixo Norte-Sui que integra a Rede Rodovlilria Nacional (RRN) definida no Plano 
Rodoviario Naclonal1 e que se encontra sob jurisdl<;ao da lnfraestruturas de Portugal, 
S.A .. 

6. Em razao da localiza9ao descrita, o predio em analise encontra-se abrangido pela zona 
non aedificandi do IP7 e que e definida pelos limites determinados pelas distancias 
estipuladas no n.0 8 do artigo 32° do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional 
(EERRN), aprovado pela Lei no 34/2015, de 27 de abril, designadamente na alinea a), que 

1 Apro~ado pelo Decreto·Lei n. 9 222/98 de 17 de julho, com a retiflcar.oes e allera,oes lntroduzidas pela Declara~ao de Retificacao n.2 19·0/98, 
de 31 de outubro, pela Lei n.R 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.9 185/2003, de 16 de agosto. 
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se transcreve: "a) Autoestradas e vias rapidas: 50 m para cada /ado do eixo da estrada e 
nunca a menos de 20m da zona da estrada 2;'~ 

7. A aprecia9ao pelo IMT de opera<foes urbanlsticas no ambito do referido EERRN, ocorre 
apenas em pedidos de autoriza<;ao a conceder pelo IMT para execu~o de obras na zona 
non aedificandi nas situa<;oes previstas no n.0 1 do artigo 58° daquele EERRN. 
designadamente sobre "obras de C.implia(}ao ou altera(}ao de ed;t!cios comerciais, 
industriais ou de servi(}os, ja existente1s no zona de servidao non aedificandi, a data de 
entrada em vigor do presente Estatul~o, ou que, com a construqao da estrada, fiquem 
situados nessa zona, desde que a amplia(}ao ou modifica(}ao nao possa, em condif;oes 
economicamente razoaveis, operar-se, noutra dire(}8o e nao haja mudan(}a de tipo de 
utiliza(}Bo ". 

8. Verificando-se que as altera96es das especifica<foes do loteamento requeridas nao 
preconizam qualquer ocupa~o em dominic privado na zona non aedificandi do IP7 e que 
nesta apenas se preve a constitui9ao de espat;:os llvres em dominic publico. conclui-se, 
face ao previsto no regime excecional r1eferido no ponte anterior, estabelecido no n. 0 13 do 
artigo 58.0 do EERRN, de aplicayao ~~strita a obras de amplia<;ao4 ou altera~o5 (nos 
termos definidos no RJUE) em edififcios comerciais, industriais ou de servi9os. ja 
existentes na zona de servidao non aed'mcandi. que nao halugar a pronuncia do IMT, I.P .. 

9. Mais se informa essa autarquia que, at1endendo a que a opera<;ao urbanistica em apret;:o 
incide sobre terrenos abrangidos pela zona de servidao non aedificandi do IP7/Eixo Norte
Sui e ao tipo de utilizaQao a que se destine, a pretensao em analise nao dispensa a 
consulta da lnfraestruturas de Portugal, S.A., na qualidade de administra<;ao rodoviaria. 
nos termos e para os efeitos previstos no n.0 1 do artigo 32° e no n.0 2 do artigo 58.0 do 
EERRN. 

Com os melhores cumprimentos, 

DSEAPIJLPIFG 

Diretora c"fe SeNII;os de 
Estudos. AvaJ'ia,oo e Pros~Httiva 

1 V. alinea uu) do artigo g 3 do EERRN: «Zona do estrada» o terrena ocupado pela estrado e seus elementos funcionois, abrongenda a faixa de 
rodagem, as bermos, as obros de arte, as obros hldr6ulicas, as obros de conten~oo, as ttinels, as voletos, as separadores, os banquetos, as 
taludes, as posseios e as vias coletoras; 

3 
• • • "1 - Podem ser autorizadas, palo IMT. I. P .• obras de ampli::M;ao ou alterar;ao de edif/cios comerciais, industrials ou de seNir;os, 
ja existentes na zona de seNidao non aedificandi, a data de entrada em vigor do presenle Estatulo, ou que, com a conslrut;ao da 
estrada, fiquem sltuados nessa zona, desde que a ampli~Jt;ao ou modlficat;ao nao possa, em condit;oes economlcamente 
razotJVeis. operar-se noutra direr;lio e nao haja mudant;a de i~po de ulilizar;ao ... " 

4 Alinea e) do artigo 2." • «Obras de ampllat;ao», as obras de que resulte o aumento da area de implantat;{lo, da area total de 
construt;{lo, da a/lura da fachada ou do volume de uma edifica1t;ao existente;" 

5 Allnea d) do artlgo 2.0 "«Obras de allerar;ao», as obras de que resulte a modificat;ao das caracteris/lcas fisicas de uma edificar;ao 
existente, ou sua frar;ao. designadamente a respetiva estwtura reslsten/e, o numero de fogos ou divisoes lnteriores. ou a 
natureza e cor dos materiais de revest/menlo exterior. sem aumento de area total de cdnstrut;ao, da area de implanlat;ao ou da 
altura da fachada." 
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