
 

 

 
PELOURO DO URBANISMO 

 
Divisão de Gestão Urbanística 

 

EDITAL 

CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 1/95 

 

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 10/93 

 

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada, e em conformidade com o meu despacho 

datado de 2019/01/31, dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta pública, relativo ao pedido de alteração 

solicitado por IMEVICO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA (reqtº 547/19), com sede em Estrada Nacional 209, 

nº 5122, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, referente ao loteamento nº 10/93, sito em Encosta de Parada, Parada 

de Todeia, consistindo nas seguintes alterações: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Foi minimizado o impacto das volumetrias de construção previstas, tendo sido quebrado o edifício maior de forma 

a não ultrapassar com o nível superior o comprimento do edifício que se encontra atualmente aprovado para o 

local; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Foi também reduzida a mancha de parqueamento automóvel que havia sido solicitada e foi aumentada a 

arborização envolvente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O lote 67A reduziu a área de lote e a área de construção inicial, mantendo a configuração e utilização iniciais 

relativamente à confrontação com a rotunda e arruamento existentes; ---------------------------------------------------------- 

4. A área restante do mesmo lote constitui um novo lote, lote 67B, não havendo aumento das áreas totais de 

construção; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Foi mantido o total de áreas inicialmente cedidas ao domínio público pelo loteamento. No entanto, atendendo às 

suas caraterísticas e verificando-se que a maioria desta área verde pública envolve os lotes 56A e 67B, ficará da 

responsabilidade do respetivo proprietário a sua manutenção, sendo a sua utilização pública e salvaguardando a 

possibilidade da Câmara Municipal no futuro optar pela sua manutenção; ------------------------------------------------------ 

6. No âmbito das obras de urbanização a executar, nos projetos de especialidade a apresentar deverá ser prevista a 

retificação e redimensionamento do sistema de saneamento/tratamento de águas residuais, adequado, que terá 

que receber parecer favorável da entidade concessionária e ser devidamente executada antes do final do prazo a 

estabelecer para a execução das obras de urbanização; ---------------------------------------------------------------------------- 

7. O equipamento público previsto a executar na área de cedência designada como lote 68A terá também que ser 

devidamente executado e concluído antes do final do prazo a estabelecer para a execução das obras de 

urbanização, não podendo em caso algum ultrapassar os cinco anos; ----------------------------------------------------------- 

8. O pavimento do parqueamento automóvel exterior deverá ser feito em patela de enrelvamento ou semelhante que 

garanta o nível de permeabilidade do solo nos termos regulamentares; --------------------------------------------------------- 
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9. Deverá ser remetida cópia da presente proposta de alteração às Infraestruturas de Portugal; ---------------------------- 

10. Deverá ser comunicada a todos os reclamantes esta nova proposta de aprovação e discussão pública sobre a 

alteração ao estudo apresentado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. O deferimento da alteração ao projeto de arquitetura fica condicionado nas condições dos pareceres das 

Infraestruturas de Portugal e a que seja apresentada uma tela final em que: -------------------------------------------------- 

a) a confrontação com a EN 319-2 seja garantida a continuidade e execução do passeio público desde o viaduto 

sobre a A4 até ao final da retificação do alargamento à mesma, sendo estabelecida uma passadeira de peões 

com quatro metros de largura antes do limite reservado ao lote (junto às barreiras); ----------------------------------------- 

b) encontrando-se demasiado fechadas as curvaturas que criam a faixa central para mudança de direção na EN 319-

2, deverão as mesmas ser alongadas de forma a garantir a circulação normal na via, e no caso a norte, que a 

referida curvatura não provoque um “s” na faixa de subida; ------------------------------------------------------------------------- 

c)  seja discriminado na planta cada um dos terrenos que são integrados no presente loteamento; -------------------------   

12. Após a aprovação do projeto de arquitetura deverão ser apresentados no prazo de 180 dias os projetos 

de especialidades relativos às alterações pretendidas e respetivos orçamentos, para que seja possível 

calcular e determinar a consequente garantia bancária pela sua execução; -------------------------------------- 

13. Tendo sido contestados por dez proprietários os esclarecimentos prestados pelos autores da alteração, será de 

remeter a novo período de dez dias de consulta pública, antecedidos de cinco dias após publicação. ------------------ 

 

O período de consulta pública decorrerá no período de 2019/02/15 a 2019/02/28. -------------------------------------------------------- 

O pedido de alteração de operação de loteamento, a informação técnica, documentos anexos e respetivo processo 

encontram-se disponíveis para consulta na Divisão de Gestão Urbanística, das 09:00 às 12.30 e das 14:00 às 16:30 horas, 

podendo ser apresentada oposição escrita em requerimento dirigido ao Vereador do Pelouro, com poderes delegados na 

matéria, para efeitos do disposto do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada. --------------------------- 

Deverá ser dado conhecimento do novo período de discussão pública a todos os que apresentaram oposição à anterior 

proposta de alteração do loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Paredes, SETE de FEVEREIRO de DOIS MIL E DEZANOVE. ----------------------------------------------------------------------------  

 

O Vereador do Pelouro1, 

 

 

 

 

 

Esp/Arqtº FF 

 

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