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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 
 

Requerentes: Orlando José Matos Felicíssimo 

Lote a intervir: Lote 5 

Localização: Loteamento da Estrada ao Redor, Vila Nova de Santo André 

Freguesia: Santo André   Concelho: Santiago do Cacém 

 

.1 | Introdução 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se à proposta de alteração ao Loteamento da Estrada ao 

Redor, sita em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André e concelho de Santiago do Cacém 

descrito na conservatória do registo predial sobre o nº 1061/040490 da freguesia de santo andre.  

.2 | Proposta 

A alteração pretendida incide sobre o Lote 5, para o qual se pretende que sejam alterados os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

a) – Alteração do lote designado por 5, descrito na conservatória do registo predial sobre o nº 

3109/19961025 da freguesia de Santo andre 

 
1) Aumento da área de construção ao nível da habitação (Piso térreo e piso elevado); 

2) Aumento do polígono de implantação  

3) Neste sentido, resultam as seguintes alterações paramétricas propostas ao lote 5:  

o Aumento da área do piso térreo de 127,50m2 para 204,92m2, do piso elevado 

de 89,30m2 para 127,20m2, num total de 216.80 para 332,12m2. 

o As áreas do anexo mantem-se(18,00m2), sendo aumento total da habitação e 

anexos de 234,80m2 para 350,12m2. 

o Há um aumento total de área bruta de construção no lote 5 de 115,32m2. 

o São garantidos 3 lugares de estacionamento dentro do lote.  

 

.3 | Parâmetros e Condicionalismos Urbanísticos 

O loteamento a intervir, está inserido no perímetro urbano de Santo André, sendo que o mesmo atende ao 

PDM – Plano Director Municipal, RMEU – Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização e demais 

legislações aplicáveis, respeitando ainda as regras do loteamento em questão.  

 

As alterações agora propostas não comprometem a coerência urbanística do loteamento, obedecendo às 

normas legais e regulamentares em vigor. 
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Nos demais aspectos, mantêm-se integralmente os parâmetros e condicionalismos urbanísticos 

anteriormente aprovados, mantendo-se igualmente o respetivo Regulamento do Loteamento que se anexa 

fazendo parte integrante da presente memoria descritiva devendo ser cumprido na integra. 

.4 | Conclusão 

Em todos os casos omissos nesta memória descritiva, prevalece o cumprimento integral das normas 

regulamentares em vigor, nomeadamente o Regulamento do Loteamento, o PDM – Plano Director Municipal 

e o RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

 

 

Vila Nova de Santo André, Maio 2018 

 

A Técnica ,  

 

                                       ______________________________  

 (Janete Sof ia Pen iche Lente ,  Arq. )  
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ANEXO – QUADRO SÍNTESE 

LOTE 

Nº
ÁREA M2 PISO 

TÉRREO

PISO 

ELEVADO
TOTAL ANEXO TOTAL

Nº 

PISOS
I.C. USO (2) - OBS:

1 736,56 224,00 224,00 448,00 39,31 487,31 2 0,66 Habitação 2 fogos

2 475,86 124,20 86,90 211,10 18,00 229,10 2 0,48 Habitação 1 fogo

3 504,08 127,50 89,30 216,80 72,00 288,80 2 0,57 Habitação 1 fogo

4 503,80 127,50 89,30 216,80 18,00 234,80 2 0,47 Habitação 1 fogo

5 494,12 204,92 127,20 332,12 18,00 350,12 2 0,70 Habitação 1 fogo

6 390,04 125,80 88,10 213,90 18,00 231,90 2 0,59 Habitação 1 fogo

7 409,81 117,70 82,40 200,10 18,00 218,10 2 0,53 Habitação 1 fogo

8 620,22 147,00 102,90 249,90 18,00 267,90 2 0,43 Habitação 1 fogo

9 477,81 193,50 96,80 290,30 36,00 326,30 2 0,68 Habitação 2 fogos

10 495,50 142,70 99,90 242,60 36,00 278,60 2 0,56 Habitação 2 fogos

11 494,90 143,00 100,10 243,10 36,00 279,10 2 0,56 Habitação 2 fogos

12 494,29 142,20 99,50 241,70 36,00 277,70 2 0,56 Habitação 2 fogos

13 391,60 151,40 90,80 242,20 18,00 260,20 2 0,66 Habitação 1 fogo

14 387,65 147,10 88,30 235,40 18,00 253,40 2 0,65 Habitação 1 fogo

15 247,14 90,62 90,62 181,24 53,19 234,43 2 0,95 Habitação 2 fogos

16 494,89 166,60 100,00 266,60 72,00 338,60 2 0,68 Habitação 2 fogos

17 495,50 142,80 100,00 242,80 36,00 278,80 2 0,56 Habitação 2 fogos

18 481,75 195,00 97,50 292,50 18,00 310,50 2 0,64 Habitação 2 fogos

19 620,22 147,00 102,90 249,90 18,00 267,90 2 0,43 Habitação 1 fogo

20 620,77 150,00 105,00 255,00 18,00 273,00 2 0,44 Habitação 1 fogo

21 501,56 121,70 85,20 206,90 64,84 271,74 2 0,54 Habitação 1 fogo

22 600,13 184,80 129,40 314,20 36,00 350,20 2 0,58 Habitação 2 fogos

23 600,63 184,80 129,40 314,20 36,00 350,20 2 0,58 Habitação 2 fogos

24 607,78 187,70 131,40 319,10 36,00 355,10 2 0,58 Habitação 2 fogos

25 829,50 281,20 208,70 489,90 84,32 574,22 2 0,69 Habitação 2 fogos

26 558,27 161,60 113,10 274,70 18,00 292,70 2 0,52 Habitação 1 fogo

27 551,08 158,10 110,70 268,80 18,00 286,80 2 0,52 Habitação 1 fogo

28 552,55 158,10 110,70 268,80 18,00 286,80 2 0,52 Habitação 1 fogo

29 580,01 158,23 113,39 271,62 68,00 339,62 2 0,58 Habitação 1 fogo

30 394,87 210,00 100,00 310,00 18,00 328,00 2 0,83 Habitação 1 fogo

31 580,24 194,00 114,50 308,50 103,00 411,50 2 0,71 Habitação 2 fogos

32 794,02 163,50 114,50 278,00 66,00 344,00 2 0,43 Habitação 2 fogos

33 935,55 152,60 106,80 259,40 36,00 295,40 2 0,32 Habitação 2 fogos

34 608,16 156,20 109,30 265,50 36,00 301,50 2 0,50 Habitação 2 fogos

35 627,34 163,40 114,40 277,80 36,00 313,80 2 0,50 Habitação 2 fogos

36 313,65 81,70 57,20 138,90 18,00 156,90 2 0,50 Habitação 1 fogo

37 627,28 163,40 114,40 277,80 75,27 353,07 2 0,56 Habitação 1 fogos

38 627,27 165,60 115,90 281,50 36,00 317,50 2 0,51 Habitação 2 fogos

39 303,39 133,90 93,75 227,65 27,00 254,65 2 0,84 Habitação 2 fogos

40 576,45 246,00 172,20 418,20 36,00 454,20 2 0,79 Habitação 2 fogos

41 589,40 166,30 144,75 311,05 36,00 347,05 2 0,58 Habitação 2 fogos

42 589,43 164,10 114,90 279,00 36,00 315,00 2 0,53 Habitação 2 fogos

43 589,44 163,40 114,40 277,80 36,00 313,80 2 0,53 Habitação 2 fogos

44 589,48 189,38 114,00 303,38 129,90 433,28 2 0,74 Habitação 2 fogos

45 571,46 157,00 109,90 266,90 36,00 302,90 2 0,53 Habitação 2 fogos

46 302,50 114,90 68,10 183,00 46,00 229,00 2 0,76 Habitação 1 fogo

47 603,25 167,00 116,90 283,90 72,00 355,90 2 0,59 Habitação 2 fogos

48 150,00 150,00 150,00 150,00 1 1,00 Com.R.B.(1)

49 608,62 163,60 114,50 278,10 36,00 314,10 2 0,52 Habitação 2 fogos

50 880,97 380,10 190,10 570,20 36,00 606,20 2 0,69 Habitação 2 fogos

51 900,79 384,60 192,30 576,90 36,00 612,90 2 0,68 Habitação 2 fogos

52 969,72 409,30 204,70 614,00 36,00 650,00 2 0,67 Habitação 2 fogos

53 903,02 361,60 253,10 614,70 36,00 650,70 2 0,72 Habitação 2 fogos

54 980,48 313,60 219,50 533,10 36,00 569,10 2 0,58 Habitação 2 fogos

55 902,91 379,30 189,70 569,00 36,00 605,00 2 0,67 Habitação 2 fogos

56 902,27 283,60 198,50 482,10 36,00 518,10 2 0,57 Habitação 2 fogos

57 313,65 81,70 57,20 138,90 38,00 176,90 2 0,56 Habitação 1 fogo

58 302,50 114,90 68,10 183,00 46,00 229,00 2 0,76 Habitação 1 fogo

59 247,14 90,62 90,62 181,24 53,19 234,43 2 0,95 Habitação 1 fogo

60 292,98 133,90 93,75 227,65 36,08 263,73 2 0,90 Habitação 1 fogo

(1) - Com. R.B. - Comércio e / ou Restauração e Bebidas    
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ÁREA (M2)

54750,00

54750,00

33796,250

20953,75

ARRUAMENTOS 8189,00

PASSEIOS 3980,00

ZONAS VERDES E EQUIPAMENTO 6946,75

ESTACIONAMENTO PÚBLICO 1838,00

TOTAL DE ESTACIONAMENTO 4138,00

LUGARES

Dentro dos Lotes (2 lug./fogo) 184,00

Estacionamento em Ilhas 147,00

Estacionamento Longitudinal na via 103,00

Número de Lotes 60

Habitação 59

Comércio e/ou Restauração e bebidas 1

Número máximo de fogos 94

Área (M2)

Área de implantação máxima 13140,07

Habitação 10655,97

Anexo 2334,10

Comércio e/ou Rest. /Bebidas 150,00

Área de Construção máxima 20201,55

Habitação 17717,45

Anexo 2334,10

Comércio e/ou Rest. /Bebidas 150,00

QUADRO RESUMO DO LOTEAMENTO
DESIGNAÇÃO

ÁREA TOTAL DO PRÉDIO (C.R.P.S.C, ficha 00093/240685)

ÁREA DE INTERVENÇÃO DO LOTEAMENTO

ÁREA TOTAL DE LOTES

ÁREA DE CEDENCIAS (Espaços de Uso Público/Zona Verde)

 

         NOTA: Nos lotes 5 e 30 serão garantidos 3 lugares de estacionamento dentro do lote 
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Maio  de 2018 
 

 

Regulamento  

 

 

.1 Normas de Ordem Geral  

 

As  presentes normas de gestão urbaníst ica  e arqui tec tón ica,  jun tamente com a Planta  de 

Sín tese à escala  1 :1000,  são par te  integrante do lo teamento,  devendo todos os pro jectos de 

l icenciamento  da construção dos ed i f íc ios  ser  apresentados em conformidade com as mesmas 

e  cumpr indo com toda a  leg is lação ap l icáve l  em v igor .  

 

Em todos os lotes,  excepto  no lote 48,  o uso dos edi f íc ios a constru ir  é de hab i tação iso lada 

com ou sem anexos para garagem,  ar recadação ou fumeiro,  No lote 48 ,  que está inser ido 

numa zona verde,  o  ed i f íc io  a constru ir  dest ina -se  a  zona comerc ia l  e/ou  de res tauração e 

bebidas.  

 

Todos os  pro jectos de  l icenc iamento de arqui tec tura são l iv res,  is to  é ,  poderão usar  qua lquer  

l inguagem arqui tec tónica ,  desde que c la ramente não seja ec léc t ica,  não se ace i tando 

misturas de léx icos nas manifes tações da vontade fo rmal e es té t ica dos autores .  A t í tu lo de 

exemplo,  não é  obr igatór ia  a  u t i l ização de l inguagem (vernacular  ou  não) ,  da cul tu ra 

a len te jana,  mas se  e la for  u t i l i zada, nesse caso deve ser  respe i tada sem misturas .  Idem,  não 

é  pro ib ido o uso de coberturas  d i ferente  de v in te e t rês  graus,  desde que jus t i f i cado  pelo 

au tor .  No entanto ,  todos os  re fer idos pro jec tos de arqu i tec tura  e de  especia l idade devem 

cumpr ir  a to ta l idade da leg is lação apl icáve l  em v igor  e cumulat ivamente as  prescr ições 

abaixo  ind icadas,  bem como as que constam da Planta Síntese,  à  esca la  1 :10 00, a  qua l  faz 

par te  integrante do loteamento .  
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Nos lo tes 51 e 56,  ex istem construídos ed i f íc ios  de piso térreo ,  cu ja  demol ição tota l  ou 

parc ia l  é  autor izada sem reservas,  dada a  depreciação nele existente,  devendo para  os 

mesmo ser  emi t ido  pe la  Câmara Mun ic ipa l  uma l icença de demol ição.  No caso de ser  

demol ido ,  os a l inhamentos da ed i f icação nova deverão segu ir  os pol ígonos de imp lantação 

indicados na plan ta  de s ín tese,  que não co incidem com os exis tentes .   

 

Nos lo tes  51 e  53 a  56,  caso não ha ja  demol ição d o edi f íc io  ex isten te ,  prevendo -se a 

respect iva recuperação, o interessado deverá  apresentar  prev iamente a qualquer  obra de 

recuperação do edi f íc io  ex is tente,  para  l i cenciamento  munic ipa l ,  um Estudo de Arbor ização 

que obr iga tor iamente  deverá  ser  executado p ara  esse lote,  e  cu jo  objec t ivo  é  o  de  min imizar  

o  desa l inhamento dos planos marg ina is  a l i  ex isten te .  

 

Para garant ia  da construção de um con junto ed i f icado de qual idade, a perpetuar  no  tempo, 

todos os pro jec tos  de l icenc iamento  de arqu i tectura  e de arbor iz ação,  serão obr igator iamente 

e laborados por  técnicos credenciados para o efe i to.  

 

.2 Normas de Implantação 

 

Na Planta Sín tese são marcadas as manchas de imp lantação dos ed i f íc ios dentro de cada 

lo te .  Cada lo te  é caracter izado pelas coordenadas absolu tas do s vér t ices  do respect ivo 

po l ígono de f ron te ira .  

 

A mancha de maior  área dest ina -se ao edi f íc io  de hab i tação des ignado adian te  de “Pr inc ipal ” , 

na qua l  podem coex ist i r  garagens ou arrecadações ou usos complementares  e  pr ivat ivos do 

fogo,  de  despor to  ou  de ap o io  à  saúde,  como p isc inas cober tas,  espaços fami l iares  de 

g inás io  ou s imi lares .  

 

A mancha de menor  área,  onde é  local izado o  adian te  chamado “Anexo”,  é  obr iga tor iamente 

para garagem ou arrecadações ou usos complementares  e  pr ivat ivos do fogo,  com um p iso 

tér reo mesmo que não possua a  envo lvente  murada e ocupará  em p lanta  a  tota l idade da área 

prev is ta  no quadro  da Planta  Síntese.  

 

As  ext remas de cada lo te  poderão ser  ou  não muradas,  havendo l iberdade na concepção do 

respect ivo e lemento de l imi tador,  sempre r egrado pelas ex igênc ias da le i  geral  ap l icável  em 

função da loca l ização. Contudo, pelo menos encostado ao canto nos l imi tes entre  a  f ren te  e a 

la tera l  dos lotes cont íguos deverá ser  construído um muro técn ico,  com 1.5 m de 

compr imento mín imo, que em regra  geral  se  possível  servi rá  dois lotes ,  para  imp lantação de 

contadores da elec tr ic idade,  de  água,  de  gás,  de  ca ixas de te lefone e  te lecomunicações,  de 
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torne ira  de cor te  e  das l inhas de te rra  respect ivas,  de  acordo com as ex igências  de le i tu ra , 

manutenção e  segurança das empresas concessionár ias .  

 

Os p lanos marg ina is  das paredes de fachada dos ed i f íc ios  novos,  deverão cumpr ir ,  na 

maior ia do seu compr imento e na al tu ra do piso té rreo ,  os a l inhamentos ass ina lados na 

Planta Sín tese,  mantendo r igorosamente  o  a fas t amento  em cinco (5)  metros ,  re la t ivamente  às 

ex tremas do lote,  que conf inem com um arruamento  as fa l tado do própr io loteamento.  Ou 

noutros  casos,  re lat ivamente a  ext remas secundár ias ,  ass ina ladas na Planta Síntese lo te  a 

lo te ,  o afas tamento é só suje i to ao  mín imo de t rês (3 .00)  metros a essa ex trema.  

 

Em qua lquer dos casos não é  permit ido qua lquer  avanço para junto da ex trema, para a lém do 

l imi te  mín imo do afas tamento imposto,  para casos pontua is .  

 

A ex igênc ia  r igorosa ac ima indicada para  as  fachadas pr inc ip a is pode ser  assegurada por  um 

conjunto  de “paredes Cenár io ” ,  que cumpram os al inhamentos impostos.  

 

Para  a const rução de garagens,  deve o rebaixamento do lanc i l  dos  passe ios  ser  e fectuado 

pe los propr ie tár ios  do lo te respect ivo.  F icando vedada a  const rução  de acessos di rectamente 

para a Estrada ao Redor.  

 

Só podem ser  cor tados os  p inhe iros  ex is tentes dentro  do po l ígono de imp lantação das 

ed i f icações e  respect ivos  acessos mín imos,  devendo o  propr ie tár io  rep lan tar  os  que 

entre tanto de ixarem de ser  saudáve is.  Haverá  inser ido  no Projec to  de  Arqu i tectura,  um 

Estudo de Arbor ização para  o  lo te ,  devendo inc lu ir  o levantamento  topográf ico  das 

ex istências em espéc ies  vegetais.  

 

.3 Normas de Dimensionamento 

 

Nos ed i f íc ios  de hab i tação,  o ed i f íc io Pr inc ipa l ,  pode ter  um  ou do is  p isos,  e cada lo te  possu i  

uma medida de área máx ima de imp lantação do p iso  tér reo e  outra  medida máx ima do 

pr ime iro andar,  ambas ind icadas no Quadro constante  na Planta  Síntese.  

 

Quanto ao Anexo, apenas possu i  p iso térreo,  numa área f ixa ,  cu ja med ida é indicada no 

mesmo Quadro ,  por  lote.  

 

 

Quanto  ao número de fogos ind icado por  lo te  na Planta Sín tese entende -se que se t ra ta do 

va lor  máximo em cada lo te.  
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Considera-se  cota de so le ira do ed i f íc io Pr inc ipa l ,  a med ida do desníve l  (a l t imét r ico) ,  entre a  

média das duas co tas ex tremas do lanc i l  do  ar ruamento pr iva t ivo do lo teamento ,  de fronte do 

lo te  e a  cota  do l impo da so le i ra  da  por ta  de  ent rada do ed i f íc io  Pr inc ipa l ,  es te ja  esta ou  não 

vo l tada para esse lanci l .  Es ta cota de so le ira não pode exceder meio  (0.50)  met ro .  Def in ida a 

co ta de sole i ra ,  toda a  construção ut i l i zável  aba ixo de la é cons iderada cave e não pode ter  

pé  d ire i to  l i vre  super ior  a 2.39 m, por tan to  não hab i táve l .  

 

Ac ima da co ta  de so le ira,  es tão  prev istas no ed i f íc io Pr inc ipa l ,  o  máximo de do is  p isos,  sendo 

possíve l  o aprove i tamento  de sótão,  desde que para  f ins não hab i tac iona is.  

 

Não poderão ser  construídos edi f íc ios  cuja a l tura ,  med ida na ver t ica l  acima da co ta de sole ira 

a té ao topo da cumeeira ou até ao topo das p la t ibandas mais  a l tas ,  se ja super io r  a  nove 

met ros e meio (9.50m).  

 

Não são ace i táve is coroamentos de paredes ex ter iores  em bei rado com ou sem c imalha,  com 

cota a l t imétr ica  medida a té  ao topo daqueles,  ac ima da co ta de sole ira ,  cu ja medida esteja 

ac ima dos se is e meio ,  (6 ,50m),  metros  se t iverem do is  p isos,  ou de t rês e um quar to 

(3,25m),  met ros se t iverem um p iso .  

 

Não são ace i táve is coroamentos de paredes ex ter io res em p lat ibanda com al tura  ac ima da 

co ta  de so le ira,  super ior  a nove metros  e  meio  (9 .50m),  se  houver  do is p isos,  o u  super ior  a 

quatro e meio ,  (4 ,50m)  metros  caso ha ja  apenas um piso.  

 

4. Características Cromáticas e Acabamentos Exteriores  

 

As construções devem ter  cores de acordo com Estudo de Cores a e laborar  pe lo Project ista 

da  Arqu i tec tura.  

 

A cor  predominante  pode  não ser  o branco.  

 

Em caso de co locação de pedra ex ter iormente,  em ombre iras  e  vergas de por tas e jane las , 

em sôcos ou em revest imento de paredes,  es tas devem ser  esco lh idas pre ferenc ia lmente 

dentre as  que são t íp icas da geo log ia da  reg ião.  Outras  pedras poderão ser  usadas desde 

que just i f i cadas como necessár ias  para  a consecução da solução gera l  arqu i tec tónica,  pe lo 

Pro ject ista,  com amostras ou fotogra f ias  ident i f i cadoras do mater ia l ,  quer  da cor ,  quer da 

textura  do acabamento.  
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Não é permit ida a ut i l i zaç ão de desperdíc ios  de mármore.  

 

Não é permit ido o revest imento  tota l  ou parc ia l  de  paredes ex ter io res com mater ia is 

cerâmicos,  t ipo  azu le jo.  

 

Não é permit ido o uso de a lumín io  anodizado dourado ou à  cor  natura l ,  em qua lquer  t ipo  de 

e lementos,  se jam guardas ,  sejam qua isquer  out ros.  

 

Para  o sombreamento  das d iversas d iv isões da construção,  não é permit ido  o  recurso  a 

so luções que recor ram a ca ixas de es tores ex ter iores.  

 

Nos lotes  não é  permi t ido  o  recurso  a  varandas corr idas a toda a  fachada da construção.  

 

Nas cober turas  não são ace i tes te lhas porosas de betão ou outro  mater ia l ,  dependendo o t ipo 

de revest imento da cober tura  d irec tamente dos mater ia is escolh idos na so lução gera l  

a rqui tec tónica.  

 

Em todos os muros a tardoz e latera is,  quando ex is tam,  devem em  conjunto  com os anexos, 

constru i r  um espaço cenár io .  

 

Os muros de de l im itação dos lo tes,  quando ex is tam não poderão u l t rapassar  a a l tura  de 2,50 

met ros ac ima do so lo em a lvenar ia e acompanhando o  dec l ive do mesmo por t roços sendo 

que, os muros a  tardoz e  la tera is ,  dos lotes  35 e  36,  poderão ser  complementados com 

estru turas leves/amovíveis,  vedações ou elementos vegeta is,  até à a l tu ra máx ima de 3 ,00 

met ros acima do so lo.  

 

Re lat ivamente  ao lo te dest inado a comérc io ,  não será permi t ida a  vedação do per ímet ro  do 

lo te ,  exceptuando nas zonas manifes tamente just i f i cadas,  e sempre que possíve l  const ru ídas 

com elementos vegetais  ou t ransparentes (sebes,  gradeamentos,  …).  
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5. Qualidade Ambiental  

 

Só será  permi t ido o  abate de árvores  est r i tamente necessár io  às  obras de urban ização e  de 

construção, devendo ser  rep lan tadas pe los  propr ie tár ios  dos lo tes,  todas as  árvores  abat idas.   

 

O per f i l  na tura l  do te rreno deverá  manter -se na medida do possíve l ,  deverão as  const ruções 

adaptarem-se ao re levo exis ten te .  

 

A carac ter ização e a  ind iv idua l ização do edi f íc io  dest inado a zona comerc ia l  deverá  ser 

consegu ida pe la própr ia  expressão arqu i tec tónica dos seus e lementos e não a través de 

ar t i f í c ios  publ ic i tár ios  de grande e fe i to.  

 

 

 

V i la Nova de Santo  André ,  Maio  de 2018 

 

 

 

 

 

A Técnica ,  

 

______________________________  

(Janete  Sof ia  Pen iche Lente ,  Arq .)  
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