
 

 

PELOURO DO PLANEAMENTO E URBANISMO 
Divisão de Gestão Urbanística 

 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/18 

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 

1/18 (processo nº 1/17LT), em nome de IRMANDADE DA MISERICÓRDIA DE PAREDES, portador do número de 

contribuinte 500835454, que titula o licenciamento da operação de loteamento que incide sobre o prédio sito em LARGO 

DA FEIRA, N.ºS 40, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 e 84, e RUA ELIAS MOREIRA NETO, N.º 185, da freguesia de 

CASTELÕES DE CEPEDA - PAREDES, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o nº 1558/20080411 

e inscrito na matriz Urbana sob os artigos 8346, 6691, 6697, 6703, 56, 10388 e 7955 da respetiva freguesia.  

A operação de loteamento, aprovada por despacho do Vereador do Pelouro, datado de 2018/11/08, com poderes delegados 

e subdelegados por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, datado de 2017/10/26, respeita o disposto no Plano 

Municipal de Ordenamento de Território aplicável e apresenta, de acordo com a descrição dos lotes e planta anexa, as 

seguintes características: 

Área do prédio a lotear: 7.152,85m2 

Área total de implantação: 3.228,79m2 

Área total de construção: 7497,90m2 

Volume total da construção: 20.605,88m2 

Número de lotes: 7 com as seguintes características: 

Lote nº 1 (sito no Largo da Feira, n.º 40 – artigo matricial n.º 8346 U) com a área de 750,00m2, destinado a 

comércio/serviços, com a área de implantação de 276,55m2, área de construção de 825,00m2, composto por 3 pisos (piso 

-1, piso 1 e piso 2); 

Lote nº 2 (sito no Largo da Feira, n.º 50/52 – artigo matricial n.º 6691 U) com a área de 463,10m2, destinado a habitação 

bifamiliar e anexos, com a área de implantação de 190,15m2, área de construção de 509,41m2, composto por 2 pisos  

(piso 1 e piso 2); 

Lote nº 3 (sito no Largo da Feira, n.º 56/58 – artigo matricial n.º 6697 U) com a área de 454,35m2, destinado a habitação 

bifamiliar e anexos, com a área de implantação de 140,68m2, área de construção de 499,78m2, composto por 2 pisos  

(piso 1 e piso 2); 

Lote nº 4 (sito no Largo da Feira, n.º 62/64 – artigo matricial n.º 6703 U) com a área de 445,20m2, destinado a habitação 

bifamiliar e anexos, com a área de implantação de 139,52m2, área de construção de 489,72m2, composto por 2 pisos  

(piso 1 e piso 2); 

Lote nº 5 (sito no Largo da Feira, n.º 68/70 – artigo matricial n.º 56 U) com a área de 448,45m2, destinado a habitação 

bifamiliar e anexos, com a área de implantação de 139,54m2, área de construção de 493,29m2, composto por 2 pisos  

(piso 1 e piso 2); 

Lote nº 6 (sito no Largo da Feira, n.º 84 – artigo matricial n.º 10388 U) com a área de 3.330,75m2, destinado a 

serviços/equipamentos, com a área de implantação de 1.563,50m2, área de construção de 3.123,00m2, composto por 2 

pisos  (piso 1 e piso 2); 

Lote nº 7 (sito na Rua Elias Moreira Neto, n.º 185 – artigo matricial n.º 7955 U) com a área de 1.261,00m2, destinado a 

serviços/equipamentos, com a área de implantação de 778,85m2, área de construção de 1.557,70m2, composto por 2 

pisos  (piso 1 e piso 2); 

 

 

Condicionantes do licenciamento: cumprir com o aprovado; 

Foi pago o valor de compensação pela guia n.º 13285/18. 
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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 10 de DEZEMBRO de 2018 
 
O Vereador do Pelouro1, 
 

 

 

 

                                                           
1
 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho n.º 148/17, datado de 2017/10/26. 
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