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1565/2022/URB 

ESPARGO 

Aprovacao de Projecto de Arquitectura de 
Edif icacao 

84048/2022/EXT 

516436872 

Parecer Edificação Nº 7529/2023/INT 

30/09/2022 Casa Grande de Santana - Real Estate, 
Lda  

À consideração superior: A pretensão do requerente consiste no pedido de licenciamento para a constru -

ção de edifício de habitação coletiva (22 fogos), composto de cave+r/c+andar+andar recuado, e muro de 

vedação confinante com espaço público (via de acess o local). 

De acordo com a análise às plantas de Ordenamento e de Condicionantes do Plano Diretor Municipal em 

vigor, a edificação proposta implanta-se em Espaço Residencial Nível III Urbanizado, cumprindo o índice 

e demais parâmetros urbanísticos preconizados pelo seu Regulamento. 

Encontrando-se o projeto em conformidade com o plano municipal de ordenamento do território, foi veri -

ficado ainda o cumprimento das disposições definidas pelo Regulamento Municipal de Urbanização e Edi -

ficação (RMUE) e a salvaguarda das disposições do Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU), 

no que concerne à inserção urbana, paisagística e salubridade da edificação, conforme também declara -

do pelo técnico autor do projeto de arquitetura. 

Consultadas em razão da localização (artº 7º do PDM), as entidades de gestão da reserva agrícola nacio-

nal (RAN) e da rede elétrica, com coordenação da CCDR-N, pronunciaram-se com parecer geral favorá-

vel, conforme ofício em anexo. 

Do ponto de vista formal e funcional a pretensão poderá enquadrar-se no contexto urbano e edificado 

existente, nomeadamente na sua relação com o espaço público envolvente e infraestruturas existentes/  

previstas. 

 

Face ao exposto, a pretensão poderá REUNIR CONDIÇÕES PARA SER DEFERIDA, propondo-se que, 

nesse caso, o requerente seja notificado de que deverá cumprir com as condições abaixo identificadas. 

 

CONDIÇÕES DE LICENCIAMENTO: 

  

A 
A CUMPRIR PREVIAMENTE OU EM SIMULTÂNEO COM A APRESENTAÇÃO DOS PROJE-

TOS DE ESPECIALIDADES: 

  
A1. Compartimentar o espaço para sala de condomínio, e com ligação direta a instalação sanitária 

acessível nos termos do DL 163/2006 de 08/08 – artº 38º do RMUE. 

  

B 
APRESENTAR OS SEGUINTES PROJETOS DA ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES, NO 

PRAZO DE 6 MESES: 

  
B1.  

 Estabilidade e betão armado 

 Rede predial de água e esgotos  

 Conforto térmico 

 Sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) 
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 Águas pluviais  

 Instalação de gás 

 Acústico 

 Sistema de deposição de RSU 

 Pré-Certificado do SCE 

 Infraestruturas de telecomunicações (ITED) 

 Segurança contra incêndios em edifícios  

 Alimentação distribuição de energia elétrica (a) 

 Instalações eletromecânicas /elevadores 

 

(a) Nos termos do artigo 31.º do DL 96/2017 de 10 de agosto, constitui título bastante adotar um dos procedimentos 
seguintes: 
i) apresentar termo de responsabilidade pelo projeto, acompanhado de ficha eletrotécnica e seguro de respon -

sabilidade de civil do técnico, quando a instalação careça de projeto.  
ii) ficha eletrotécnica, quando a instalação não careça de projeto. 

  

C A CUMPRIR PREVIAMENTE À EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: 

  
C1. Solicitar a emissão do alvará de obras de edificação, devendo apresentar para o efeito os elemen -

tos mencionados na Portaria n.º 216-E/2008 de 3 de março e Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, na sua 

redação atualizada, ou seja: termo de responsabilidade do técnico responsável pela direção de fis -

calização da obra e respetivo seguro de responsabilidade civil; livro de obra com menção do termo 

de abertura; plano de segurança e saúde; declaração de tapumes; alvará de empreiteiro e respe-

tiva declaração de titularidade, certidão comercial da empresa quando pessoa coletiva, apólice de 

seguro, termo de responsabilidade do diretor de obra e respetivo seguro de responsabil idade civil, 

comprovativos da contratação de diretor de obra. 

C2. Liquidar a Taxa Municipal de Urbanização/Compensação, prevista em 47.429,37 €, de acordo com 

a folha anexa, valor a confirmar/atualizar na data do deferimento do pedido de licenciamento da 

pretensão. 

C3. Liquidar a taxa administrativa no valor de 469,50 €. 

  

D A CUMPRIR DURANTE O PRAZO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: 

  
D1. Deve até cinco dias antes do início dos trabalhos, informar a Câmara Municipal dessa intenção, co-

municando também a identidade da pessoa encarregada da execução dos mesmos, nos termos do 

artigo 80º-A do Decreto-Lei nº555/99 de 16/12, na sua redação atualizada. 

D2. Até cinco dias antes do início dos trabalhos, deverá solicitar junto dos n/ Serviços, o Dia e Hora 

para confirmação da implantação, alinhamentos e cota(s) de soleira(s), com a presença dos 

Serviços de Topografia, do Requerente, do Empreiteiro e do Diretor de Fiscalização de Obra. 

D3. Após a realização do auto de implantação, comunicar aos n/ Serviços da execução do passeio 

público em toda a frente do terreno, nomeadamente o assentamento de lancis e base para receção 

do acabamento final, assim como da obra até ao nível da cota de soleira, por forma a ser possível 

verificar o cumprimento do alinhamento e da cota de soleira definida no projeto aprovado. 

D4. Executar passeio(s), em toda a frente do terreno, com 1.50 metros de largura, devidamente pavi -

mentado a cubos de granito, preferencialmente de 0.05m, acompanhando, sem quebras ou ram -

pas, a(s) pendente(s) do(s) arruamento(s), rematado(s) por lancis de granito de 0.20 m de espes -

sura, retos ou de rampa na entrada para veículos, assentes sobre fundação de betão ciclópico, nos 

termos das plantas do processo, cujas cotas e alinhamentos serão fornecidas no local previamente 

à sua execução. 



 

 

3/3 
D5. Executar e pavimentar a baía de estacionamento, com 2.50 metros de largura, a cubos de granito, 

na faixa situada entre o limite da plataforma da via e o lancil do futuro passeio a construir, nos 

termos do definido nas plantas do processo.  

D6. Executar os arranjos exteriores indicados e definidos no projeto de arquitetura. 

D7. Deverá cumprir todas as disposições legais e aplicáveis definidas pelo Regulamento de Segurança 

Contra Riscos de Incêndio em Edifícios , pelo Decreto-Lei nº163/2006 de 8 de agosto de 2006, e as 

constantes do ofício da ‘E-Redes – Distribuição de Eletricidade, SA’, em anexo. 

 

E CORREÇÕES A INTRODUZIR NO PROJETO E NA OBRA: 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 

de 9 de setembro, as declarações de responsabilidade dos autores dos projetos de arquitetura, no 

que respeita aos aspetos interiores das edificações, bem como dos autores dos projetos das espe -

cialidades, são garantia bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. 

  

F A CUMPRIR PREVIAMENTE À OCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO: 

  
F1. Solicitar obrigatoriamente o alvará de autorização de utilização, sob pena de se sujeitar às coi-

mas regulamentares aplicáveis e execução de vistoria coerciva pela Câmara Municipal, a expen -

sas do requerente. 

 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 23/02/2023 

O Técnico, 

 
BKSIGNORTEAR_1 
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