
Camara Munlc:ipal de Lisboa 
Gabinete do Vereador Ricardo Veludo 

Processo: 46/URB/2019 

lnforma9iio n° 16456/INF/DMURB_DepLPE_DivlU/GESTURBE/2020 

CONCORDO. Proceda-se a discussao publica da alteracao do loteamento. 

Nos termos e com os fundamentos constantes na informagao e despachos inseridos no sistema 

Geslis e que se anexam ao presente despacho. 

0 Vereador 

Ricardo Veludo 

Por delega9ao e subdelega9ao de competencias 

conforme Desp. N° 99/P/2017, publicado no 1° Sup. ao 

B.M. n° 1240, de 23/11/2017 alterado e republicado pelo 

Desp. N° 120/P/2019, publicado no 5° Sup. Ao B.M. n° 

1342, de 7/11/2019. 

Num. de ldentiflcac;ao 
Data: 2020.05.17 16:45:59 

CARTAO DE CIDADAO 
•••• 
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Camara Munic:~ipal de Lisboa 
Oire.;ao Municipal de Urbanismo 

Departamento de Llcenciame·nto de Projetos Estruturantes 
Dlvisao de Loteamentos Urbanos 

lnforma~ao 
N.0 16456/INF/DMURB _DepLPE_DivLU/GESTURBE/2020 

Assunto: Opera96es de Loteamento 

Processo n.0 46/URB/2019 

Data 
06-04-2020 

Requerente: Expo Pacffico, EPIIInvestimentos lmobiliarios, SA e Outros 

Local: Avenida de Berlim I Avenida de Padua I Rua da CHntieira 

Freguesia: Olivais 

Na sequencia da informa~o 4226/INF/DMURB_DepiLPE_DivLU/GESTURBE 
/2020, a requerente foi notificada para prestar esdarecimentos e efetuar 
corre.;:oes ao presente projeto de altera~ao a licenga de loteamento titulada 
pelo alvara n.0 1/2019. 

Os e ~ementos foram recebidos atraves do registo 3i753/0TR/2020 e atraves 
de correio eletr6nico, tendo os mesmos sido inseridos na plataforma Geslis. 
Em rela~o aos aspetos referidos na informagao: 

1. ELEMENTOS INSTRUT6RIOS 
- Foi apresentada uma planta de implanta9ao a cores convencionais sobre o 
ultimo projeto aprovado; 

- As pegas desenhadas entregues foram compatib•ilizadas com a solugao 
aprovada para os arranjos exteriores. 

A este respeito o projetista esclarece· que, em resultado do projeto de 
execugao, ocorreu uma alteragao do revestimento em cerca de 5m no limite 
sui da parcela Ev.02 que corresponde a uma area cedida para espagos 
verdes. 0 revestimento foi alterado p·ara calc;:ada, em aproximadamente 
25m2, sendo justificado que, por esse revestimento nao ser incompativel 
com o tipo de cedencia se mantem inalteradas as cedencias aprovadas. 

Julga-se de referir que, embora cedida para espagos verdes e de utilizagao 
coletiva, a parcela Ev.02 nao foi considerada para efBitos do n.0 1 do art.0 88° 
do RPDM, nao tendo a sua area sido deduzida ao c~31culo de compensagoes 
(anexa-se o respetivo calculo no processo 19/URB/2017). 

Verifica-se ainda que a diminuivao de 25m2 de solo organico, nao origina o 
incumprimento dos parametres SVP ou A 0 parameltro A e o parametro SVP 
aprovados (ambos 11 .724m2), excedem o exigfvel (Svp ~ 8.206,5m2 e A ~ 
5.471 m2), conforme calculo no processo 19/URB/20117: 

Aref = 15.631 m2 (lotes) + 11.724m2 (cedencia espac;::os verde)= 27.355m2 
Svp ~ 0,3Aref .- Svp ~ 0,3 x 27.355 m2.- Svp ~ 8.:206,5m2 
A~ 0,2Aref .-A~ 0,2 x 27.355 m2 .-A~ 5.471m2 

Folha n.0 

Despacho 

CAM- Centro de Atendimento ao Municipe ltel 808 20 32 321 fax 808 20 31 31 I e-mail municipe@cm-lisboa.pt 



Camara Munic:~ipal de Lisboa 
Oire.;ao Municipal de Urbanismo 

Departamento de Llcenciame·nto de Projetos Estruturantes 
Dlvisao de Loteamentos Urbanos 

2. SUPERFICIE DE PAVIMENTO 
Foram corrig idos os valores de Sp dos lotes 1 1e 3, estando agora a 
proposta compatibilizada com os processos de edifica9ao ja aprovados ou 
em aprecia9ao para os varios lotes: 

Alt Loteamento Proc Edilnca9ao 
Lote 1 (70/EDI/2018) 
Comercio 321m2 318m2 
Servi11os 16.033 m2 15.998 rn2 
Total 16.354 m2 16.316 rn2 

Lote 2 (2389/EDI/20 17) 
Comercio 856m2 856m2 
Servi11os 29.144 m2 29.144 rn2 
Total 30.000 m2 30.000 rn2 

Lote 3 (71 /EDI/2018) 
Comercio 690m2 688,16 rn2 
Servi.;os 20.456 m2 20.450,51 m2 
Total 21.146m2 21 .138,67 m2 

3. ESTACIONAMENTO 
Em fun<;ao da superfice de pavimento foram calculadas as exigencias de 
estacionamento publico e privativo, estando agora de acordo com os 
anexos X e XI do regulamento do PDM. 

4. CONSULT AS EXTERNAS 
Foi recebido parecer favoravel condicionado da Dire~<;ao Geral de Recursos 
da Defesa Nacional (condicionando os processos de edifica<;ao a parecer) e 
favoravel da lnfraestruturas de Portugal, nao tendo a Lisboagas colocado 
parecer no portal do RJUE, tal como e referido no offcio de decisao 
favoravel condicionado, emitido pela CCDRL VT. 

5. CONCLUSAO 
Em face do exposto considera-se que a revisao da proposta responde ao 
solicitado na notifica9ao, respeitando os parametres urbanisticos previstos 
no PDM e estando compatibilizada com os proce~ssos de edifica~ao ja 
aprovados ou em aprecia9ao para o local. 

Neste entendimento e atento aos pareceres rece!bidos , julga-se que a 
proposta reune condi¢es de aprova9ao, tendo-se considerado dispensada 
de perfodo de discussao publica, conforme desp1achos ja emitidos no 
processo. 0 procedimento esta sujeito ao pagamento de taxa administrativa 
cujo calculo se anexa, mas nao ao pagamento dB TRIU por nao haver 
acrescimo da superffcie de pavimento aprovada. 

O(A) Tecnico(a) 

(Eduardo Carvalho (DMU/DPE/DLU)) 

CAM- Centro de Atendimento ao Mun icipe jtel 808 20 32 321 fax 808 20 31 31 I e-mail municipe@cm-lisboa.pt 



REPUBLICA 
PORTUGUESA 
OEFESA N.ACIONAL 

SUA REFERENCIA 

LSB2020-00011 

IExmo. Senhor 

IPresidente da Comissao de Coordena<;ao 
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo 
IRua Alexandre Herculano, n. o 37 
'1250-009 LISBOA 

INOSSA REFERENCIA 

IN.0
: 838 

IPROC. N°: 02.05.05 

DATA 5 de Fevereiro de 2020 

SERVIc;:O DPTM-AF 

ASSUNTO: Pedido de altera<;ao a Oplera<;ao de loteamento respeitante as parcelas 
delimitadas pela Avenida de Berlim, Rua da Centieira, Avenida de Padua e 
EPAL, freguesia de Parque das Na<;6es, concelho de Lisboa 

Em rela<;ao ao assunto em titulo, tendo por base o Decreta n. o 31 /2007 de 11 de 

dezembro, ap6s analise dos elementos descritivos e cartograticos relatives ao pedido de 

altera<;ao a opera<;ao de loteamento respeitante as parcelas delimitadas pela Avenida de 

Berlim, Rua da Centieira, Avenida de Padua e EPAL, freguesia de Parque das Na<;6es, concelho 

de Lisboa, requerido por "Expo Pacifico, £iii lnvestimentos lmobiliarios, S.A. e Outros", cum pre 

informar V.Exa. que ha viabilidade para a reallizacao da mesma. 

Mais se informa que, nos termos da servidao, o projeto final de cada lote, com a 

implant:a<;ao, assim como cortes e al<;ados dlevidamente cotados, deve ser remetido a este 

Ministerio para emissao de parecer final. 

Com os melhores cumprimentos, 

838 
5 de Fevereiro de 2020 
antonio.!lhira 

0 Diretor-geral 

Alberto Coelho 

Oire~.llo -gera l de Recursos da Oefesa Nacional 
Av . llh.a da Madeira, 1400-204lisboa, PORTUGAL 
TEL + 351 21 303 85 00 fAX + 351 21 302 72 21 
EMAIL dgrdn@defesa .pt www.portugal.gov.pt 
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lnfraestruturas 
de Portugal 

Departamento de Gestao de Servic;os da ·Re-de 
Dlre!jllio de Serv.lc;os da Rede e Parcerlas 

Pm~ da Por1agem 
2809-013 ALMADA 
Portugal 
T +351 212 279 000 · F +351 212 879 922 
gsr@IMfraesltulurasdeportugal.pl 

SUA REFERENCIA SUA COMUNICA<;AO OE ANTECEOE:NTE 

SIRJUE 2020-01 -10 

Camara Municipal de Lisboa 
Direr;ao Municipal de Urbanismo 
Departamento de Gestao Urbanlstica 

Campo Grande-25, 2°, Bloco B 

1749 - 099 LISBOA 

NOSSA 
REFER~NCIA 

SAIOA DATA 

422LSB20011 4 261 3000/007 2020-01-29 

Assunto: Pedido de parecer sabre altera9ao a licen9a de opera9ao de loteamento respeitante 
as parcelas delimltadas pela A111enida de Berlim, Rua da Centielra, Avenida de 
Padua e EPAL 
Linha de Norte- pk 5,952 a 6,385- Lado Esquerdo 
Proc.0 LSB2020/00011 
Requerente: Expo Pacffico, Ellllnvestimentos lmobiliarios, S.A. 

Relativamente ao pedido de parecer sabre o assunto referido em epfgrafe, informa-se o seguinte: 

As altera9oes propastas que se referem a V4Diumetria do late 3, alterada com a supressao do 
volume de tres pisos no seu limite nascente e a transferencia de 146m2 de superflcie de pavimento 
do late 1 para o late 3, nao acrescentam qualquer risco para a infraestrutura e circula<;:ao 
ferroviaria. 

'a A atualiza9ao dos tra9ados das redes de infraestruturas enterradas, nomeadamente da rede de 
c 
,S drenagem, deixa de interferir com a infraestrut.ura ferroviaria. 
Ill t Face ao exposto a lnfraestruturas de Portu!~al , S.A. emite parecer ·favoravel a pretensao do 
" requerente. 
~ 
l Encontram-se estes servi9os disponlveis para prestar qualquer informa9ao ou esclarecimento que 
!!: considerem necessaria. 
"' 

·~ Com os melhores cumprimentos, ... 
u 
"' A ~re~m 
0 
·~ 

e 
t:. 

Isabel Caspurro 

(Ao abrigo da D'ecislio n° 1/20191DRP 

Snd 
IN RAESTRUTURAS DE PORTUGA Sl\ 
Pra~ da Porta gem 2809-013 ALMADA Pol'\ugal 
T+35121:2879000 +351 212951997 
1 inrra mtorasdeportugal pt www rnfmEStrulura$deportug<JI pi 

NIPC 503 933 813 
C pltal Social 7Jl68_t65 000,00 
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Comissao de Coorde~ e DesenvoMmento 
Regional de Usboa e Vale do Tefo 

DECISAO no ambito do Regime Juridioo da Urbaniza«;ao e Edifica~;ao (RJUE) 

- ARTIGO 13!!..A DO D.L. N.11 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, AL TERADO E REPUBLICADO PELO D.L. N.11 26/2010, 
DE 30 DE MAR<;O E LEI N. 11 28/2010, DE 2 DE SETEMBRO-

IDENTIFICA(:AO DO PROCESSO 

Decisao n.11 501933-202002-0- Requeriment" LSB2020/00011 
001 07-DSOTIDGT Operat;ao Pedido de alterac;ao de lioen<;a de operaqao 

Urbanistica loteamento 
Requerente Expo Pacifioo, Eiii lnvestimentos Concelho Lis boa 

lmobiliarios, S.A. e Outros Freguesia Parque das Na¢es 

de 

Paroelas delimitadas pela Avenida de 
Local Ber1im, Rua da Centieira, Avenida de 

Padua e EPAL 

APRECIA(:AO 

1 - Antecedentes 
0 gestor de procedimento nao indicou antecedentes proce:ssuais no SIRJUE. 

2- Caraterizac;ao 
Trata-se de urn pedido de al~erar;ao de licenqa de operat;ao de loteamento (nos termos do n.l1 8 do artigo 2711 do RJUE}, 
respeitante as parcelas delimitadas acima identificadas qu•e totalizam 15.631 ,00m2

, e comportam 4 lotes (l1 , L 1a, L2 e 
L3). As alterar;oes propostas que se referem a volumetria do lote 3, alterada com a supressao do volume de tres pisos 
no seu limite nascente e a transferencia de 146,00m2 de sutperficie de pavimento do lote 1 para o lote 3. 

3 - Pareceres 
Consultadas as Entidades indicadas pelo gestor do procedimento, conclui-se: 

• A DGRDN - Direcao Geral de Recursos da Defesa Nacional tomou posi«;ao favoravel oondicionada atraves do 
parecer colocado no SIRJUE em 05-02-2020. 0 condicionamento prende-se com o envio a este Ministerio do 
projeto final, com a implantar;ao, assim como oort•es e alr;ados devidamente cotados, para emissao de parecer 
final; 

• A lnfraestruturas de Portugal. IP - Direcao de Seuvicos da Rede e Parcerias tomou posi«;ao favoravel atraves 
do parecer colocado no SIRJUE em 29-01-2020; 

• A Lisboagas nao colooou parecer no SIRJUE. 
4-
Compete ao municipio verificar do cumprimento dos pianos municipals de ordenamento do territ6rio, bern oomo rejeitar 
ou indeferir os requerimentos, os pedidos e as comunicaor;oes previas quanta se detete violar;ao de normas legais e 
regulamentares aplicaveis, nos termos dos artigos 11Q, 24Q e 36Q do RJUE. 

DECISAO 

Favoravel 1 X 1 

Condicionado aos termos indicados no parecer da 
DGRDN. 

0 Diretor de Servir;os de Ordenamento do Territ6rio 

IDesfavoravel 

corr1petoencias do Despacho n.v 812912019, de 13 de se•tembro) 

12-02-2020 

Carlos Pina 

REPUBLICA 
PORTUGUESA 
COEsA.o TE"RA:fTOFUAL 

ht1p://www.ocdr·M.pt · oeral@ocdr-lvt.pt 

Rua Alexandre Herculano, 37 · 1250.(}()9 L.isboa PORTUGAL 
Rua Zeferlno Brandllo · 2005-240 San1ar6m PORTUGAL 
Rua de CamOes, 85 · 2500-174 Caldas da Ralnha PORTUGAL 

tel +351 213 837 100 
tel +351 243 323 976 
tel +351 262 841 981 
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http://Www.ccdr-M.pt · geral@ccdr-M.pt 

R1ua Alell&ndre Hen:ulano, 37 · 1 :ZSO..OOO, Usboa PORTUGAL 
R1ua Zeferi no Btancmo · 2005-240 Santarem PORTUGAL 
R1ua de Cam6es, 85 · 250()..174 catdas da Ralnha PORTUGAL 

tal +351 213 837 100 
tal +351 243 323 976 
tel+351 262 841 981 



C~mara Munic:ipal de Llsboa 
Dlreqao Municipal de Urbanismo 

Departamento de Licenciamento de Projetos Estruturantes 
Divisao de Loteamentos Urbanos 

Ex.mo Director do Departamento de Licenciamento de Projetos Estruturantes, 

Arq. Eduardo Campelo, 

Pedido de alterayao ao Loteamento 

Altera~o ao loteamento dos Oliva is Norte 
Processo n.• 46/URB/2019 

20 de abrii de 2020 

1. Na sequencia da informa~tao elaborada proponho o deferimento do presente pedido de altera(f§o ao loteamento 
tituladlo pelo Alvarc~ n.• 112019, ao abrigo do n.• 8 do artigo 27.0 do RJUE, a submeter a decisao da CML; 

RelaUvamente as altera96es das obras de urbaniza9ao, e conforme memoria descritiva apresentada, sao 
atualizados os trayados das redes de infraestruturas de' subsolo SRAP, SLAT e IP, e desenho da interven(f§o 
exterior, em conformidade com o anteriormente aprovardo, nomeadamente no decurso do projeto de obras de 
urbaniza(f§o (processo n.• 26/URB/2017), salientando-se que nao decorrem destas alterar,;oes consequencias para 
as areas de cedencia tituladas; 

2. A altera9ao a rede de drenagem tera de ser analisada e aprovada formalmente, posteriormente a presente 
decisao, por implicar com condir,;6es colocadas inscritas no Alvara n.0 112019, que devem ser claramente revistas no 
aditamento a emitir, devendo, para o efeito, ser entregue uma cole(fao do referido projeto para confirma(f§o da sua 
aprova~tao junto do Departamento de Saneamento; 

Sera ainda de referir que o Alvara n.• 1/2019, emitido em 15.02.2019, determinou a execur,;ao das obras de 
urbanizayao por urn prazo de 12 meses, e foi objet01 de urn recente pedido de prorroga~ao (processo n.• 
17175/0TR/2019), por urn prazo igual de 12 meses, aceitre atendendo a que estava em curso o presente pedido de 
alterar,;ao da licenya, par enquadramento no n.• 5 do arti!~O 53.0 do RJUE, a confirmar com a presente decisao de 
deferimento da altera~tao; 

Requerimento de faseamento da obra de urbanizayao 

3. Foi ainda entregue urn pedido de faseamento da execu9ao dlas obras de urbanizayao, solicitando a previsao de 
uma segunda fase de execuyao, associada a cessa9ao da explora~tao do posto de abastecimento do Lote1A; 

Relembro que nos termos do loteamento titulado, o Lote '1A foi afeto ao uso de comercio retalhista, com 633m2 de 
sp, prevendo uma area de implanta(f8.o de 440m2, e no re,stante espa9o do lote a criayao de uma area de utiliza9ao 
publica predominantemente verde e permeavel, conformEl condi(f§o da Deliberar,;ao 111 .0 4/2018, de 16.02.2018, de 
aprova9ao do deferimento do loteamento titulado; 

No entanto, este late esta ocupado com urn posto de abatstecimento, com licenr,;a de explorayao emitida pela CML 
valida ate 28.03.2026, pelo que o requerente vern alegar que as obras de urbanizar,;ao previstas em parte da sua 
envolvente s6 serao viaveis de realizar ap6s a remor,;ao dlo posto, pois a insen;:ao de veiculos, nomeadamente dos 
pesados de abastecimento, nao sera adequada aos raios de curvatura constantes do desenho urbano aprovado; 

4. Sao apresentados em anexo ao requerimento as areas integradas em cada uma das fases, correspondendo a 
Fase 1 a 44.432m2 da area de intervenr,;ao com obms de urbanizar,;ao, e a Fase 2 a 719m2, sendo ainda 
apresentada a estimativa de custo dessa obra, sobre a qual se prop6e a prestar,;ao de uma caur,;ao bancaria para 
garantir a sua execur,;ao, no valor de 61 .990€; 

1112 



C~mara Munic:ipal de Llsboa 
Dlreqao Municipal de Urbanismo 

Departamento de Licenciamento de Projetos Estruturantes 
Divisao de Loteamentos Urbanos 

Considerando a situayao particular, julgo nao haver inconveniente em definir uma Fase 2 de execu({ao, justificada 
pela permanencia do posto no local e face a necessidade de se manterem as suas condi96es de funcionamento, por 
enquadramento no artigo· 56.0 do RJUE, devendo a decisa10 ser tomada simultaneamente com o presente pedido de 
altera~tao ao loteamento, e inscrita no titulo de aditamento ao Alvara n.0 1/2019; 

Deve ainda ser assegurado que a soluyao existente se compatibiliza com as obras a realizar na Fase 1, oferecendo 
tambem boas condi96es de circula({ao pedonal, mesmo que implique urn conjunto de obras na fase intermedia, 
situa({ao a ponderar conjuntamente com a DMM eo DEP; 

Nao obstante, nao podera deixar de ser definida uma calendarizactao para sua execu({ao, propondo que seja 
determinado o prazo de 28.03.2026 como limite para a sua realiza({ao, para se conformar com o termino da licenya 
de explora({ao n.0 190/U/2006 do posto de abastecimento, e estabelecido o prazo de 4 meses (indicado no Anexo I) 
para execu9ao da Fase 2 das obras de urbaniza({ao, a contar da data de remoyao do posto mesmo que previa a 
data limite; 

5. Considero ainda que a defini({ao desta Fase 2 nao prejudica a receyao privis6ria das restantes obras de 
urbanizayao, agora designadas de Fase 1, btuladas pelo t~vara n.0 1/2019, e nesse sentido entendo que a definic;ao 
da Fase 2 nao inviabiliza a emissao das autoriza({6es de utilizaif8o dos lotes 1, 2 e 3, do loteamento; 

A cau({ao inicial prestada podera ser reduzida ate ao valor estimado, ou sustitufda por outra no mesmo valor, a 
validar com os servi({Os municipais competentes. 

A considera({ao superior, 

Joana P. Monteiro 
Chefe da Divisao de Loteamentos Urbanos 

2JI2 



Processo 46/URB/2019 Data recepcao: 27-12-2019 Procedimento: Licen9a 

Requerente: Expo Pacffico, Epii lnvestimentos lmobiliarios, S.A_ e Outros Estado: Em apreciayao Op_ Urban istica: Operay6es de Loteamento 

Consulta de Apreciacao 

Pareceres/Despachos 

Tecnico Tip<> Sentido Conclusoes Data 
06-04-
2020 

DMURB_Dep LPE_DivLU-Eduardo Carvalho 
(OM U/DPEIDLU ) 

ParecerDeferimentoDeferimento 

20-04-
2020 

20-04-
2020 

03-05-
2020 

DMURB_Dep LPE_DivLU-Joana Monteiro 
(DMU/DLPE/DLU) 

DMURB_DepLPE-Eduardo Campelo 
(OMU/DLPE) 

DMURB-Rosalia Russo (DMU) 

Consul Ia a Entidades 

Entidade Consultada 
Direyao Geral de Recursos da Defesa Nacional 
lnfraestruturas de Portugal S.A. 
Galp Energia Gas Distriuigao SA 

.... 4. Sao apresentados em anexo ao requerimento as areas integradas 
em cada uma das fases, correspondendo a Fase 1 a 44.432m2 da area 
de intervenyao com obras de urbanizayao, e a Fase 2 a 719m2, sendo 
ainda apresentada a estimativa de custo dessa obra, sobre a qual se 
propoe a prestayao de uma cauyao bancaria para garantir a sua 
execul(ao, no valor de 61 .990€; Considerando a situal(ao particular, 
julgo nao haver inconveniente em definir uma Fase 2 de execuvao, 
justificada pela permanencia do posto no local e face a necessidade -de 
se manterem as suas condi96es de funcionamento, por 
enquadramento no artigo 56. 0 do RJUE, devendo a decisao ser tomada 
simultaneamente com o presente pedido de alt-eral(ao ao loteamento, e 
inscrita no titulo de aditamento ao Alvara n.0 1/2019; Deve ainda ser 
assegurado que a solul(ao existente se compatibiliza com as obras a 
realizar na Fase 1, oferecendo tambem boas condiy6es de circular;:ao 
pedonal, mesmo que implique um conjunto de obras na fase 

ParecerDeferimentointermedia , situayao a ponderar conjuntamente com a DMM eo DEP ; 
Nao obstante , nao podera deixar de ser definida uma calendarizayao 
para sua execur;:ao, propondo que seja determinado o prazo de 
28.03.2026 como limite para a sua realizavao, para se conformar com 
o termino da licenr;:a de explorar;:ao n.0 190/U/2006 do posto de 
abastecimento, e estabelecido o prazo de 4 meses (indicado no Anexo 
I) para execugao da Fase 2 das obras de urbanizagao, a contar da data 
de remol(ao do posto mesmo que previa a data limite; 5. Considero 
ainda que a definiyao desta Fase 2 nao prejudica a recegao privis6ria 
das restantes obras de urbanizayao, agora designadas de Fase. 1, 
tituladas pelo Alvara n° 1/2019, e nesse sentido entendo que a 
definiyao da Fase 2 nao inviabiliza a emissao das autoriza96es de 
utiluzayao dos lotes 1, 2 e 3, do loteamento; A caur;:ao inicial prestada 
podera ser reduzida ate ao valor estimado, ou susti!uida por outra no 
mesmo valor, a validar com os servir;:os municipais competentes. A 
considerar;:ao superior, 
Para Directora Municipal da DMU, Dr.• Rosal ia Russo 1.Concordo com 
a proposta de submeter a decisao de Camara o deferimento da 
alterac;ao ao loteamento, uma vez que a presente alterac;ao tem por 
objecto a redistribu ic;ao da superficie de pavimento pelos usos e pelos 
lotes, assim a reconfigurar;:ao do lote 3 e nao obriga a previa realizar;:ao 
de nova discussao publica . 2. Quante ao Faseamento da obra de 

ParecerDeferimentourbanizagao. estou igualmente de acordo relativamente ao proposto, 
tendo em conta a especificidade da operac;ao, que envolve um posto 
de abastecimento de combustive!, cuja explorayao cessa somente, em 
2026. Nesta circunstancia e considerando a caul(ao proposta , e 
aceitavel uma Fase 2 da execuc;ao da obra e que, para a mesma, seja 
estabelecido um calendar io , de acordo com a indicat;;ao constante do 
documento entregue. 

ParecerAprovar;:~io 

Tipo Data Consult;a 
Externa 09-01-2020 
Externa 09-01-2020 
Externa 09-01 -2020 

Concordo com a analise efetuada relativamente a alterayaO de 
loteamento que foi apresentada . Contudo, proponho que seja 
promovida discussao publica . dado que a mesma alteragao de 
loteamento nao se traduz numa variagao da area de construr;:ao ou de 
implantayao ou do numero de fogos ate 3.0 , nos termos do artigo 27.", 
n.0 8, do RJUE. nao se limita a alterar;:ao da configurar;:ao do edificio a 
implantar no lote 3, mas incinde sobre outros parametres da operavao 
em causa, nomeadamente sobre os usos previstos, procedendo a uma 
redistribuir;:ao da superficie de pavimento pelos usos e lotes , bern como 
a atualizar;:ao dos tragados das redes de infraestruturas e definindo um 
faseamento da execur;:ao. De resto, aquelas alteragoes, pela sua 
natureza, justificaram consultas a entidades externas que foram 
devidamente promovidas, nao se bastando com o procedimento 
simplificado do citado artigo 27.0

, n.0 a. 

Parecer 
Condicionado 
Favoravel 
Favoravel 

Data Resposta 
05-02-2020 
29-01-2020 
12-02-2020 

Utilizador Resposta 

Eduardo Carvalho (DMU/DPE/DLU) 


