CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

AVISO N.º 30/2018

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º136/2014, de 9 de setembro, torna-se público que a
Câmara Municipal de Lisboa emitiu em 8 de junho de 2018, o Alvará de Licenciamento de
Operação de Loteamento nº 02/2018, a que se referem os processos municipais n.º 8/URB/2017
e n.º 13/URB/2017, em nome de RAR, Imobiliária SA, com NIPC 501935860, com sede na Rua
do Passeio Alegre, 612/624, 4169-002 Porto, que titula a operação de loteamento e respectivas
obras de urbanização para o seguinte prédio rústico sito na Quinta do Paço, freguesia do Lumiar,
em Lisboa:
 Prédio rústico com 14.455,70 m2, descrito no registo predial de Lisboa sob o n.º 697 da
freguesia do Lumiar e inscrito na matriz predial sob o artigo 178.

A operação de loteamento foi aprovada pela Deliberação n.º 624/2017 da Câmara Municipal de
Lisboa, em 23 de novembro de 2017, e as obras de urbanização foram aprovadas por despacho do
Exmo. Sr. Vereador Manuel Salgado, em 17 de maio de 2018, e respeitam o Plano Director
Municipal de Lisboa apresentando, de acordo com a Planta Síntese que constitui o Anexo 1 e a
Planta de Cedência ao Domínio Público, que constitui o Anexo 2, as seguintes características:
 Área a lotear – 14.455,70 m2
 Área total de lotes – 12.537,12 m2
 Superfície de Pavimento – 4.465,87 m2 destinados a habitação
 Área total de construção – 5.289,83m2
 Número total de lotes – 2
 Número máximo de fogos – 18
 Número máximo de pisos acima da cota de soleira – 1
 Número de pisos abaixo da cota de soleira - 0
 Área de cedência para o Domínio Público – 1.918,58 m2 afectos a arruamentos, passeios e
estacionamento
 Número mínimo de lugares de estacionamento no interior dos lotes – 36
 Número de lugares de estacionamento público à superfície – 19

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
 Prazo máximo para a conclusão das operações de edificação previstas na operação de loteamento –
10 anos
 Prazo para conclusão das obras de urbanização – 24 meses

Lisboa, 11 de junho de 2018

Pel´O Diretor Municipal de Urbanismo

Eduardo Campelo

