
                                                                        

 

PELOURO DO PLANEAMENTO E URBANISMO 
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/22 – PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º2/20LT 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada, é emitido o Alvará de Licenciamento nº 

1/22 (processo nº 2/20LT), em nome de ABEL MARTINS DA SILVA, portador do número de contribuinte 154 890 650, 

PAULO MARTINS DA SILVA, portador do número de contribuinte 161 752 020 e ANTÓNIO MARTINS DA SILVA, portador 

do número de contribuinte 141 912 260, que titula o licenciamento da operação de loteamento e respetivas obras de 

urbanização que incidem sobre o prédio sito em LUGAR DE FONTAÍNHAS, da freguesia de GANDRA, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o nº 97/19860604 e inscrito na matriz Rustica sob o artigo 2471 da 

respetiva freguesia.  

 

A operação de loteamento, aprovada por despacho do Vereador do Pelouro em regime de substituição, datado de 

2021/11/11, com poderes delegados e subdelegados por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, datado de 

2021/10/22, respeita o disposto no Plano Municipal de Ordenamento de Território aplicável e apresenta, de acordo com a 

planta anexa, as seguintes características: 

Área do prédio a lotear: 8 601,00m2 

Área total de implantação: 1 320,00m2 

Área bruta total de construção: 2 640,00m2 

 

Número de lotes: 11 com as seguintes características: 

Lote nº1 com a área de 557,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área de 

construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº2 com a área de 642,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área de 

construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº3 com a área de 754,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área de 

construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº4 com a área de 721,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área de 

construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº5 com a área de 935,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área de 

construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº6 com a área de 935,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área de 

construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº7 com a área de 876,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área de 

construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº8 com a área de 849,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área de 

construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº9 com a área de 818,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área de 

construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº10 com a área de 798,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área 

de construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 

Lote nº11 com a área de 716,00m2, destinado à construção de habitação, com a área de implantação de 120,00m2, área 

de construção de 240,00m2, composto por 3 pisos (2 acima da cota + 1 abaixo da cota), 1 fogo. 
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Condicionantes do licenciamento: Deverá cumprir com o licenciado. 

Quanto a Segurança Contra Incêndios não poderá ser solicitada nem emitida a receção provisória sem o auto de vistoria e 

inspeção das condições de Segurança Contra Incêndios nos termos do Artº 1º da Portaria 32/2021 de 10/02, devendo em 

obra o diretor técnico, o diretor de fiscalização, e o autor do projeto de SCIE garantirem a execução da obra na 

conformidade legislativa em vigor. 

Deverá cumprir com a informação da Divisão Ambiente no que se refere aos equipamentos para a disposição de resíduo, 

bem como a respetiva localização. 

 

São cedidos à Câmara Municipal, para integração no domínio público do município 2 096,83 m2 de terreno destinados a 

arruamento (930,00m2), passeios (590,69m2), estacionamento (246,76m2), zonas verdes (359,38m2), conforme planta 

anexa; 

 

Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de 36 meses – 2025/02/23; 

 

Foi prestada a caução a que se refere o artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada, 

no valor de 117.277,74€ mediante garantia bancaria n.º20/2022-P (EuroBic). 

 

Foi pago o valor de compensação e taxa urbanística pela guia nº 20283/2022 e 2284/2022. 

 

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na redação atualizada. 
 
 
Registado na Câmara Municipal de Paredes, em 23 de FEVEREIRO de 2022 
 
 
O Vereador do Pelouro1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho n.º 124/21, datado de 2021/10/22, do Exmo. Sr. Presidente da Câmara. 
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