
Loteamento Municipal da Rua Pablo Neruda 

Regulamento 

 
CAPITULO I 

Disposições gerais 

 
Artigo 1º  
Objectivo 

 
1. O loteamento em causa abrange um terreno Camarário localizado em solo urbanizado - 

espaço residencial na planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal de Beja 

2. É objetivo deste loteamento constituir 2 lotes para comércio e serviços 

 
 

Artigo 2º 
Área de intervenção 

 
A área de intervenção deste loteamento com abrange, um terreno da Câmara Municipal com 
área de 3 094m2 inscrito na matriz sob o artigo 2859 da União de Freguesias de Santiago Maior 
e São João Batista e a área remanescente de 0,3496ha e descrito na Conservatória do Registo 
Predial com o nº 1844/20070507. 
  

CAPITULO II 
Edificabilidade e usos 

 
Artigo 3º 

Edificabilidade  
 

1. Os lotes terão as características construtivas resultantes dos parâmetros identificados na 
planta de síntese 

2. A altura máxima da construção deverá ser enquadrada no perfil longitudinal que faz 
parte do loteamento 

3. As construções serão constituídas por dois pisos acima da cota de soleira, admitindo-se 
porém a existência de pisos abaixo dessa cota, para uso de estacionamento e outras 
áreas de apoio desde que no seu conjunto não seja ultrapassada a cércea definida. 

4. Podem admitir-se caves, desde que estas se localizem abaixo da cota da plataforma de 
acesso à construção. 

5. Os polígonos de implantação das construções deverão ter em atenção as necessidades 
de estacionamento e as acessibilidades ao lote e no interior deste 

6. A localização da entrada para o estacionamento no interior do lote não poderá do modo 
algum conduzir a redução de lugares de estacionamento publico 

7. A área de parqueamento no interior do lote tem que garantir o disposto na portaria 
nº216-B/2008 de 3 de Março, dispondo de acessos com perfis compatíveis com o tipo de 
actividade a instalar e deverá ser contemplada no interior do lote 

8. O projecto de arranjo dos espaços exteriores e respectivos planos de plantação 
constituem peças de apresentação obrigatória e deverá contemplar a ligação à 
envolvente publica projetada.  

 
 
 



 
 

Artigo 4º 
Infraestruturas 

 
1. A responsabilidade de execução dos passeios do estacionamento público e da zona 

verde é da Câmara Municipal 
2. As exigências de infraestruturas com características especiais deverão ser assumidas 

pelo promotor da edificação a levar a cabo em cada lote 

3. É da responsabilidade do proprietário do lote a execução de todos os trabalhos 
necessários para garantir o fornecimento das infraestruturas urbanísticas ao lote, mesmo 
que essa garantia passe pela extensão de redes 

 
 

 
Artigo 5º 

Usos 

 
1. Estes lotes são destinados a instalação de serviços podendo admitir-se a instalação de 

atividades comerciais 

2. É admitida a instalação qualquer atividade sem prejuízo do cumprimento da legislação 
aplicável, desde que não tenham impacte negativo significativo sobre a área envolvente 
e caso sejam acauteladas todas as medidas de minimização adequadas, o que deverá 
ser garantido na fase de licenciamento 

 
 

CAPITULO III 
Arqueologia 

 
Artigo 6º 

Arqueologia 

 
1. O aparecimento de quaisquer vestígios arqueológicos implica a paragem imediata 

dos trabalhos e a comunicação da ocorrência à Câmara Municipal de Beja e aos 
serviços da administração do património cultural. 

2. Os trabalhos só podem recomeçar depois das instituições mencionadas no número 
anterior se pronunciarem quanto ao disposto no nº2 do artº79 da Lei nº 107/2011 
que estabelece as Bases da Politica e do Regime de Proteção e Valorização do 
Património Cultural. 

3. O prazo de validade das licenças ou da admissão de comunicação prévia de 
operações urbanísticas suspende-se na eventualidade de suspensão dos trabalhos 
pelos motivos previstos nos pontos anteriores e por todo o período que durar aquela 
suspensão 

4. Os bens arqueológicos móveis ou imóveis encontrados ficam sujeitos ao disposto na 
legislação em vigor. 

 
. 
 
 
 



 
 

CAPITULO IV 

Disposições finais 

 
Artigo 7º 

Controlo da poluição sonora 

 
As áreas envolventes às áreas industriais são classificadas como zonas mistas no que se refere 
ao controlo da poluição sonora, devendo ser respeitado para o efeito o estabelecido no 
Regulamento Geral do Ruído 

 
 
 
 
 

Artigo 8º 
Sanções 

 
Constitui contra ordenação punível com coima, nos termos das disposições legais aplicáveis, a 
realização de obras e a utilização de edificações ou do solo em violação do presente 
Regulamento  
 

Artigo 9º 
Casos Omissos 

Nos casos omissos não previstos neste Regulamento aplica-se o disposto na legislação em vigor 
 

 
 


