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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
AVISO N.o :112019
Nos termos do disposto no n.o 2 do attigo 78.° do Decreto-Lei n.o 555199, de 16 de dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.oI36/2014, de 9 de setembro, e no uso da subdelegação
de competências conferida através do Despacho n." 125/P/2017, publicado no Boletim Municipal
n." 1243, de 14de dezembro de 2017, torna-se público que a Câmara Municipal de Lisboa, emitiu
em 26 de outubro de 2018, o alvará de operação de loteamento municipaln." 2018/05, em nome
de Município de Lisboa, autarquia local, pessoa coletiva n.o 500 051 070, com sede em Lisboa, na
Praça do Município, que titula a operação de loteamento para os terrenos sitos no Vale de Santo
Antônio, junto à Calçada dos Barbadinhos e na continuidade da Rua General Justiniano Padrel,
freguesia de São Vicente, que integram a antiga Vila Macieira, e que incide sobre os prédios a
seguir identificados:
• 4.321,lOm 2 a desanexar do prédio descrito no registo predial de Lisboa sob o n." 1322' da
freguesia de Santa Engrácia;
• 70,00m2 a desanexar do prédio descrito nO'l'egisto predial de Lisboa sob o n." 1322 da freguesia
de Santa Engrácia;
• 418,70m2 a desanexar do prédio descrito no registo predial de Lisboa sob o n." 1751 da freguesia
de Santa Engrácia;
•

I OO,OOnl a desanexar do prédio descrito no registó predial de Lisboa sob o n." 1290 da freguesia
de Santa Engrácia;

•

10,20m2 a desanexar do prédio descrito no registo predial de Lisboa sob o n." 1452 da freguesia
de Santa Engrácia.

A operação de loteamento foi aprovada pela Deliberação n.o 427/CM12018 da Câmara Municipal
de Lisboa, em 12 de julho de 20) 8, relativa ao processo n." l/URB/2015, e respeita o disposto no
Plano de Urbanização do Vale de Santo Antônio, apresentando, de acordo com a Planta de Síntese
(Desenho n." 03), que constihlÍ o Anexo 1, e a Planta das Áreas a Integral' o Domínio Público
(Desenho n." 04), que constitui o Anexo 2, as seguintes características:
Área dos prédios a lotear - 4.920,00 m2
Área total de lotes - 2.419,00 m2
•

2

2

Area de Construção - 6.010,25m, dos quais, 5.090,55m dão destinados a habitação e
919,70m 2 a comércio
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Número total de lotes - 2

-

Número máximo de fogos - 71
Número máximo de pisos acima da cota de soleira - 4+ I
Número máximo de pisos abaixo da cota de soleira - 1+2
Área de cedência para o Domínio Público - 885, 10m' afectos a rede viária
Área de cedência para o Domínio Público - 1.615,90 m' afectos a área verde
Número total de lugares de estacionamento privativo - 85

-

Número total de lugares de estacionamento público - 38
Área privada de lotes sujeita a servidão de passagem pública à superficie - 495,00m'

ÁREAS A INTEGRAR NO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL:

A presente operação de loteamento determina a integraçã() no domínio público municipal de
2.501,00m' de terreno, sendo 885,10m' afetos a rede viária e 1.615,90m' afetos a área verde de
utilização pública, conforme Planta das Ál'eas a Integl'3l' o Domínio Público (Desenho n." 04),
que constitui o Anexo 2.

Lisboa, II de fevereiro de 2018

o Diretor Municipal de Urbanismo

Jorge Catarino Tavares

