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QUADRO DE CONDICIONANTES À LEGALIZAÇÃO 

N.º de Lote 

Condicionalismo 
Antigo AMUPA Proposto 

 B-01 01 

Demolição das áreas de telheiro conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

Remoção das chapas do gradeamento do muro de vedação 

fronteiro, e harmonização da altura dos muros com as Condições 

Técnico Regulamentares do loteamento (CTR). 

 B-02 02 

Reformular anexo, conforme Planta da Realidade Atual, Planta 

de Síntese e Quadro Urbanimétrico, e demolir escada de acesso 

à cobertura do mesmo. 

Corrigir geometria do lote, conforme Planta da Realidade Atual, 

Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico, corrigindo o 

posicionamento da escada exterior do edifício principal e 

regularizando a largura do passeio.  

Em face das condições físicas do lote e das respetivas 

edificações existentes, admite-se a sua legalização com apenas 

1 lugar de estacionamento automóvel. 

 B-03 03 

Corrigir a geometria do lote, conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Remover acesso exterior ao desvão da cobertura do edifício 

principal e cobertura do anexo.  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR).  

Demolição total do edifício anexo (apenso à empena tardoz do 

edifício principal), e do alpendre precário (lateral esquerdo do 

edifício).  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07.  

Em face das condições físicas do lote e das respetivas 

edificações existentes, admite-se a sua legalização sem 

estacionamento automóvel. 

 B-04 04 

Corrigir a geometria do lote, conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

Demolição total das construções precárias existentes.  

Remoção das chapas do gradeamento do muro de vedação 
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N.º de Lote 

Condicionalismo 
Antigo AMUPA Proposto 

fronteiro. 

 B-05 05 

Demolição total das construções precárias existentes.  

Remoção das chapas do gradeamento do muro de vedação 

fronteiro. 

 B-06 06 

Corrigir a geometria do lote, conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Demolição total das construções precárias existentes e das 

vedações. 

 B-07 07 

Demolição total das construções existentes, incluindo telheiro. 

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR).  

Nivelar o passeio junto ao acesso automóvel. 

 B-08 08 

Anular acesso automóvel da Rua Aníbal Jorge Lopes Moita e 

nivelar passeio.  

Corrigir a geometria do lote, conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico (alinhamento 

do muro de vedação fronteiro com lote adjacente - Rua Aníbal 

Jorge Lopes Moita). 

Alterar o uso do piso 1 (habitacional - 2 fogos) para 

estacionamento automóvel e arrecadações/usos 

complementares.  

Redução do n.º de fogos (3) para 1.  

Demolição da ampliação do piso 1 (fora do polígono da 

edificação e sob escada de acesso exterior ao piso 2 - cerca de 

5,00m2) 

 B-09 09 
Demolição de dois anexos existentes no logradouro tardoz, um 

dos quais apenso à garagem. 

 B-10 10 

Remoção de prumos e rede, acima de 1,50m de altura, 

localizados no muro confinante com os arruamentos. 

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR).  

 B-11 11 

Demolição de todas as construções precárias anexas e telheiro, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 
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Condicionalismo 
Antigo AMUPA Proposto 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07. 

Em caso renovação da edificação principal o anexo deverá ser 

relocalizado a tardoz do lote e de acordo com o polígono 

indicado. 

 B-12 12 

Demolição integral da construção anexa localizada a tardoz do 

lote e confinante com o lote 13, conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Demolição integral dos telheiros existentes no interior do lote, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Reformulação da construção anexa confinante com o lote 11, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07. 

Em caso renovação da edificação principal o anexo deverá ser 

relocalizado a tardoz do lote e de acordo com o polígono 

indicado. 

 B-13 13  

 B-14 14 
Demolição de construção anexa precária, conforme Planta da 

Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

 
B-15 

B-17 
15 

Corrigir geometria do lote, conforme Planta da Realidade Atual, 

Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

 B-18 18 

Corrigir geometria do lote (raio de curvatura), conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR).  

Demolir o anexo confinante com o lote 19, conforme Planta da 

Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Demolir os telheiros envolventes à construção, conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

Reformulação do anexo confinante com a Rua Barbosa do 

Bocage, conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e 
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Condicionalismo 
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Quadro Urbanimétrico.  

Demolir escada de acesso à cobertura do anexo com proposta de 

reformulação.  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07.                                    

 B-19 19 

Corrigir geometria do lote (sobrelargura em parte do muro 

fronteiro), conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese 

e Quadro Urbanimétrico.  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR).  

Demolição integral dos anexos e telheiro e outras construções 

precárias, conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese 

e Quadro Urbanimétrico.  

Anular fenestrações no muro de vedação tardoz.     

Em caso renovação da edificação principal o anexo deverá ser 

relocalizado a tardoz do lote e de acordo com o polígono 

indicado. 

 B-20 20 

Corrigir geometria do lote (alinhamento do muro fronteiro), 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Demolição integral das construções precárias existentes, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico. 

 B-21 21 

Corrigir geometria do lote (alinhamento do muro fronteiro), 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico. 

 B-22 22 

Corrigir geometria do lote (alinhamento do muro fronteiro), 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.   

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR).  

Demolição integral de todas as construções existentes, conforme 

Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Redução do n.º de fogos (2) para 1. 
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Reformular passeio e acesso automóvel (nivelar). 

 B-23 23  

 B-24 24 
Corrigir geometria do lote (vedações precárias), conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

 B-25 25 

Corrigir geometria do lote (vedações precárias), conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Remoção de contentores marítimos. 

 B-26 26 
Corrigir geometria do lote (vedações precárias), conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

 B-27 27  

 B-28 28 

Corrigir geometria do lote (alinhamento do muro confinante com 

a via pública), conforme Planta da Realidade Atual, Planta de 

Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Demolição de todas as construções precárias existentes, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico. 

 B-29 29 

Corrigir geometria do lote (alinhamento da totalidade do muro 

confinante com a via pública), conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Demolição de todas as construções precárias existentes, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico. 

 B-30 30 

Demolição total do anexo existente no logradouro tardoz, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Demolir escada de acesso à cobertura do anexo.         

Redução do n.º de fogos (3) para 2.  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR), com exceção do muro de 

vedação fronteiro, que se admite a sua legalização nas atuais 

condições.  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07.  
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Admite-se a altura existente do muro de vedação fronteiro, 

embora em caso de renovação da edificação principal deverá ser 

harmonizado com as Condições Técnico Regulamentares do 

loteamento (CTR). 

Em face das condições físicas do lote e das respetivas 

edificações existentes, admite-se a sua legalização sem 

estacionamento automóvel. 

 B-31 31 

Demolição total do anexo existente no logradouro tardoz, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Demolição de varanda/terraço lateral direito (espaço confinado 

entre a construção principal e lote contiguo n.º 30, ao nível do 

piso 2).  

Demolição das escadas de acesso ao anexo com proposta de 

demolição. 

Redução do n.º de fogos (3) para 2. 

Reformular passeio e acesso automóvel (nivelar e colocar 

revestimento convencionado para o bairro).  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR), com exceção do muro de 

vedação fronteiro, que se admite a sua legalização nas atuais 

condições.  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07. 

 B-32 32 

Corrigir geometria do lote (alinhamento confinante com a via 

pública). 

Demolição parcial do piso 2 do edifício (incluindo estrutura 

resistente ao nível do piso 1), e reformulação do acesso vertical, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Alterar o uso do piso abaixo da cota de soleira (piso -1) para 

estacionamento automóvel.   

Reformular passeio e acesso automóvel (nivelar).  

Uniformizar cobertura do piso 1 (confinante com plano de 

geminação - lote n.º 25 do bairro Alto de São Lourenço)  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 
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conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07. 

 B-33 33 

Demolição integral de construção precária, conforme Planta da 

Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Redução do n.º de fogos (3) para 2.  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07.  

Corrigir geometria do lote, conforme Planta da Realidade Atual, 

Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Em face das condições físicas do lote e das respetivas 

edificações existentes, admite-se a sua legalização sem 

estacionamento automóvel. 

 B-34 34  

 B-35 35 
Demolição de construção anexa, conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

 
B-36 

e 37 
36 

Corrigir geometria do lote (alinhamentos do muro fronteiro), 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Demolição de todas as construções anexas e precárias 

existentes.  

Em caso de ampliação/renovação da edificação existente a cota 

de soleira deverá cumprir o ponto 2, da condição n.º 8, das CTR. 

 B-38 38 

Demolição integral de telheiro e anexo existentes, bem como do 

espaço de arrumos confinado entre a construção principal e a 

rua da Alegria (piso 1), conforme Planta da Realidade Atual, 

Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Redução do n.º de fogos (2) para 1.  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR). 

 B-40 40 

Insere-se em áreas de risco de erosão hídrica, sujeita ao 

cumprimento das disposições definidas no artigo 187.º do RPDM, 

aplicando-se um índice de permeabilidade mínimo de 0,60 

(quociente entre a área permeável e a área do lote). 
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 B-41 41 

Insere-se em áreas de risco de erosão hídrica, sujeita ao 

cumprimento das disposições definidas no artigo 187.º do RPDM, 

aplicando-se um índice de permeabilidade mínimo de 0,60 

(quociente entre a área permeável e a área do lote). 

Estacionamento(25,00m²) em telheiro com pavimento 

permeável, por exemplo grelhas de enrelvamento. 

 B-42 42 

Insere-se em áreas de risco de erosão hídrica, sujeita ao 

cumprimento das disposições definidas no artigo 187.º do RPDM, 

aplicando-se um índice de permeabilidade mínimo de 0,60 

(quociente entre a área permeável e a área do lote). 

 B-43 43 

Insere-se em áreas de risco de erosão hídrica, sujeita ao 

cumprimento das disposições definidas no artigo 187.º do RPDM, 

aplicando-se um índice de permeabilidade mínimo de 0,60 

(quociente entre a área permeável e a área do lote). 

Estacionamento(25,00m²) em telheiro com pavimento 

permeável, por exemplo grelhas de enrelvamento. 

 
B-44 
e 45 

44  

 B-46 46 

Demolição integral do edifício anexo habitacional existente (com 

2 pisos e 126,54m2 de Sp.), conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Redução do n.º de fogos no lote (2) para 1.  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07.  

 B-47 47 

Desocupação do logradouro tardoz com a demolição do 

telheiro/anexo e harmonização da altura dos muros com as 

Condições Técnico Regulamentares do loteamento (CTR).  

Reformular passeio (acesso automóvel - nivelar).  

 B-48 48 

Demolição integral das construções existentes, conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR). 

 B-49 49 Demolição integral das construções precárias e telheiros 

existentes, conforme Planta da Realidade Atual, Planta de 
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Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR). 

 B-50 50 

Demolição integral do telheiro e do anexo apenso à construção 

principal, conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese 

e Quadro Urbanimétrico.  

Demolir escada de acesso à cobertura do anexo.   

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07.  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR), com exceção do muro de 

vedação confinante com a Rua da Alegria, que se admite a sua 

legalização nas atuais condições.  

Nivelar passeio e reformular acesso automóvel.    

 B-51 51 

Demolição integral da construção precária e telheiro, conforme 

Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Reformular anexo confinante com o limite tardoz do lote e 

demolir escada de acesso à cobertura do mesmo, conforme 

Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR), com exceção do muro de 

vedação fronteiro, que se admite a sua legalização nas atuais 

condições.                                                

 B-52 52 

Demolição integral do anexo localizado a tardoz confinante com 

o limite de lote e com o telheiro com proposta de manutenção, e 

do anexo confinante com a construção principal, conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

Demolir escada de acesso à cobertura da garagem (apenso à 

edificação principal).  

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento (CTR), com exceção do muro de 

vedação fronteiro, que se admite a sua legalização nas atuais 

condições.  

Reformular passeio e acesso automóvel (nivelar). 
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 B-53 53 
Corrigir geometria do lote, conforme Planta da Realidade Atual, 

Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

 B-54 54 

Demolir e reformular os anexos conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico, alterando o 

uso para estacionamento. 

Demolir o acesso exterior ao sótão e construção precária sob o 

anexo existente com proposta de reformulação, conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Libertar para integração em espaço público a parcela confinante 

com o limite direito do lote, atualmente utilizada como horta. 

 B-55 55 

Corrigir geometria do lote (vedações precárias), conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Demolição de todas as construções precárias existentes. 

 B-56 56 

Corrigir geometria do lote (vedações precárias), conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Demolição de todas as construções precárias existentes. 

 B-57 57 

Corrigir geometria do lote (vedações precárias), conforme Planta 

da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Demolição de todas as construções precárias existentes. 

 B-58 58 
Corrigir geometria do lote, conforme Planta da Realidade Atual, 

Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

 B-59 59 

Corrigir geometria do lote, conforme Planta da Realidade Atual, 

Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Demolição da construção precária, existente no logradouro 

tardoz, conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e 

Quadro Urbanimétrico. 

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07.  

Anulação do acesso à cobertura da garagem. 

 B-60 60 

Demolição de todas as construções precárias existentes, 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico. 

Harmonização da altura dos muros com as Condições Técnico 
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Regulamentares do loteamento (CTR).  

 B-61 61  

 B-62 62 

Demolição do poço existente de modo a permitir a implantação 

da construção principal, conforme Planta da Realidade Atual, 

Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

 B-63 63 

Demolição total dos edifícios anexos existentes e escada exterior 

de acesso ao sótão (alçado tardoz), conforme Planta da 

Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

Redução do n.º de fogos no lote (2) para 1.  

Em face das condições físicas do lote e das respetivas 

edificações existentes, admite-se a sua legalização sem 

estacionamento automóvel. 

 B-64 64 

Demolição integral dos anexos, conforme Planta da Realidade 

Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

Demolição da escada de acesso à cobertura. 

 B-66 66  

 B-67 67 

Demolição dos edifícios anexos existentes, confinantes com o 

limite tardoz do lote e com o lote 68, conforme Planta da 

Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.  

As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar 

o afastamento minimio de 1,50m ao limite do lote contiguo, 

conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na 

redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07. 

 B-68 68 

Reformulação do anexo e alteração do uso para estacionamento 

automóvel/arrumos, conforme Planta da Realidade Atual, Planta 

de Síntese e Quadro Urbanimétrico. 

Demolição das construções precárias existentes, conforme 

Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico. 

 B-69 69 

Demolição de duas construções anexas (uma localizada no fundo 

do lote e outa junto ao alçado tardoz da edificação principal), 

conforme Planta da Realidade Atual, Planta de Síntese e Quadro 

Urbanimétrico.  

Demolição da escada de acesso à cobertura do anexo com 

proposta de manutenção. 
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Alteração do uso do anexo lateral existente para garagem 

automóvel.  

  70  

  71  

  72 
Demolição de construção existente, parcialmente implantada no 

interior do lote. 

  73 Demolição integral do muro existente no interior do lote. 

 

 

 

Loures, 28 de setembro de 2020 

 

 

_______________________________ 

José António Costa  

 


