CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
AVISO N.º 57/2014

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, torna-se público que a Câmara Municipal de
Lisboa, emitiu em 27/02/2014, o Alvará de Loteamento nº 01/2014, a que se refere o processo
municipal n.º 3/URB/2012, em nome de E.P.U.L. - Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, titular
do NIPC 500 906 475 com sede na Alameda das Linhas de Torres, 198-200, que titula a aprovação da
operação de loteamento.

A operação de loteamento, aprovada em 26/2/2014, por Deliberação da Câmara Municipal de Lisboa que
recaiu sobre a proposta n.º 74/2014, relativa ao processo municipal supra referido, respeita o disposto no
Plano de Urbanização do Vale de Santo António e apresenta, de acordo com a Planta Síntese que
constitui o Anexo 1 e a Planta de Cedências, que constitui o Anexo 2, as seguintes características:
 Área a lotear – 43.961,63 m2;
 Área dos lotes - 23.505,00 m2;
 Área de construção acima do solo – 104.000 m2, sendo 56.848,00 m2 afetos ao uso habitacional,
41.747,00 m2 ao uso comercial e 5.405 m2 a serviços;
 Área de cedência para o Domínio Público – 20.456,63 m2 dos quais: 16.607,50 m2 para espaços
verdes de utilização coletiva e, 3.849,13 m2 para infraestruturas viárias que incluem o autossilo sob a
via com 3.710,40 m2;
 Número total de lotes – 3, que se destinam a habitação, comércio e serviços;
 O lote de maior área tem 20.744,00 m2 e os de menor área têm 1.122,00 m2;
 Número máximo de pisos acima da cota de soleira – 17 pisos;
 Número máximo de pisos abaixo da cota de soleira – 4;
 Número total de lugares de estacionamento coberto privativo – 2165;

Lisboa, 21/03/2014

O Vereador

Manuel Salgado
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