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MEMÓRIA DESCRITIVA - ALTERAÇÕES 
 
 
PROCESSO 02/1998/40007 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO Nº3/2001 
 
Requerente: Dina Patrícia Matos Brissos 
 
Local: Loteamento Vale Matanças, Rua B, Lote 34, Santiago do Cacém 
 

 

Refere-se a presente memória descritiva á proposta de alteração ao Loteamento titulado com o 

Alvará nº3/2001, denominado por Loteamento Vale Matanças, sito em Vale Matanças, Concelho de 

santiago do Cacém. 

 

A mesma pretensão tem como objetivo promover a alteração ao alvará de loteamento, no que 

respeita aos parâmetros urbanísticos referentes ao lote 34, nomeadamente as áreas de implantação 

e construção. 

 

Enquadramento: 

 

A proposta apresentada, salvaguarda o disposto no DL 555/99 de 16 de Dezembro (RJUE), na sua 

atual redação. Salvaguarda ainda o disposto no PDM de Santiago do Cacém e Plano de Urbanização 

de Santiago do Cacém. 

 

Segundo o Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém, o Loteamento objeto da pretensão, 

encontra-se inserido no aglomerado urbano de Santiago do Cacém, classificado como aglomerado 

urbano de nível I, na categoria de espaços habitacionais em área consolidada, na Planta de 

ordenamento e totalmente inserido em áreas de recarga direta do aquífero profundo, na planta de 

riscos naturais e tecnológicos. 

 

Tendo em conta que o prédio se encontra inserido no aglomerado urbano de Santiago do Cacém, 

tivemos ainda em em consideração o Plano de Urbanização de Santiago do Cacém, onde 

constatamos que o mesmo se insere em Espaços Residenciais, sector 5.7, cujas prescrições 
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urbanísticas são as seguintes: 

-IoL=0,7/IoL=0,5; 

-IoS=0,2/Ios=0,2; 

-IuL=1,6/IuL=0,7; 

-IuS=0,4/IuS=0,4; 

-Nº Pisos=2; 

-Ocupação= Ordem contínua e dispersa; 

-Utilização= Habitação unifamiliar e equipamentos; 

-Restrições=IoL=0,7 e IuL=1,6 somente para edifícios em banda contínua. 

 

Contudo trata-se de um Lote inserido num Loteamento onde se verifícam as seguintes prescrições 

urbanísticas: 

-Área do Lote 34=416.19m² 

-Nº Pisos=2+cave; 

-Nº Fogos=1; 

-Área Implantação=150,00m²; 

-I.O.S./P.U.=208,10m² (0,5); 

-Área de Construção (piso 1+2)=250,00m²; 

-I.C.L./P.U.=291.33m²(0,7); 

-Área de Construção (cave)=50,00m²; 

-Estacionamento prev.=1+1, sendo 1 deles em estrutura edificada; 

-Tipo=Habitação unifamiliar; 

-Obs.=Moradia isolada. 

 

 

 

Objetivos da pretensão: 

 

1. Área de Implantação 

 

A área de implantação proposta para este lote irá enquadrar-se, naturalmente, dentro do polígono 

de implantação. O seu valor será aumentado de forma  a esgotar mas respeitando o índice máximo 

de ocupação do solo, definido pelo Plano de Urbanização de Santiago do Cacém, nomeadamente os 

50% de ocupação. 
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2.Área de Construção 

 

A área de construção proposta para o lote 34, será aumentado de forma a esgotar mas respeitando 

o índice de construção líquida de 0,7 do Plano de Urbanização de santiago do Cacém. 

 
 
Quadro de Áreas - Lote 34- Alterações: 
 

 

3.Polígono de Implantação 

Pretende-se alterar o afastamento posteior do lote de 4.00m para 3.00m, afim de suportar o 

aumento de área de implantaçõ pretendido. 

 

Os restantes lotes aprovados mantêm-se iguais. 
 
 
 

 Grândola, 12 de Agosto de 2022 
     
         A arquiteta 
    (Teresa Isabel Saramaga Ledo) 
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