
Loteamento Municipal de Vila Azedo 

Regulamento 

 
CAPITULO I 

Disposições gerais 

 
Artigo 1º  
Objetivo 

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

espaço residencial na planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal de Beja para o 
aglomerado de Vila Azedo 

2. É objetivo deste loteamento constituir 2 lotes para habitação unifamiliar 
 
 

Artigo 2º 
Área de intervenção 

 
A área de intervenção deste loteamento  abrange, um terreno da Câmara Municipal com área de 
3 094m2 inscrito na matriz sob o artigo 2859 da Freguesia de Nossa Senhora das Neves  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 1 da Planta de Síntese que 
faz parte integrante do presente projeto de loteamento. 

3. As construções serão constituídas por um piso acima da cota de soleira 

4. Podem admitir-se caves, abaixo da cota de soleira, desde que estas se localizem dentro do 
perímetro da construção principal, tenham o acesso obrigatoriamente localizado no interior 
do edificado e se destinem exclusivamente a arrecadação.  

5. As coberturas deverão ser, nos dois lotes, idênticas, i.e., será admitida a utilização de 
cobertura plana ou de cobertura em telhado, na condição de, sendo em terraço ou em telha, 
elas serem, as duas, iguais (nos dois lotes).  

6. Os polígonos de implantação das construções deverão observar a forma geométrica 
apresentada para os polígonos de implantação na Planta Síntese do loteamento. 

7. Terão que ser respeitados os alinhamentos obrigatórios relativos à orientação dos edifícios 
definidos na Planta de Síntese admitindo-se, no entanto, variações realizadas através da 
utilização de planos paralelos a estes alinhamentos pré-estabelecidos. 

8. Os anexos a construir nos logradouros poderão ser utilizados como garagem ou 
arrecadação 

9. A área bruta máxima do anexo é a constante na planta de síntese e obrigatoriamente dentro 
dos limites máximos de ocupação fixados.  



10. No caso de o anexo não ser utilizado como garagem deverá ser obrigatoriamente 
assegurado o estacionamento de um veiculo/fogo no interior do lote podendo o mesmo 
localizar-se sob a estrutura coberta admitida no logradouro. 

11. Esta estrutura coberta não será passível de fechamento pois iria contribuir para o aumento 
do índice de ocupação 

12. É proibida a instalação de estores plásticos exteriores (persianas pvc) e de portadas 
metálicas (exteriores), admitindo-se a utilização de estores laminados exteriores e de 
persianas termo-acústicas (metálicas). 

13. É proibida a colocação de emolduramentos salientes, em massa, nos vãos dos edifícios, 
admitindo-se a utilização de molduras em pedra com um mínimo de 10 cm de espessura. 

14. A côr a utilizar nas paredes exteriores será a côr branca, admitindo-se a utilização parcial de 
outras cores em situações arquitetónicas devidamente justificadas.  

15. A localização da entrada para o estacionamento no interior do lote terá que ser 
obrigatoriamente respeitada 

16. A área de parqueamento no interior do lote tem que garantir o disposto na portaria nº216-
B/2008 de 3 de Março, de acordo com a área do fogo a instalar e deverá ser contemplada no 
interior do lote 

 
 
 
 
 

Artigo 4º 
Infraestruturas 

 
1. A responsabilidade de execução dos passeios é da Câmara Municipal assim como do 

desvio da conduta de água de abastecimento a Vila azedo que atravessa esse terreno 

2. 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 habitação unifamiliar 
2. Não é admitido qualquer outro uso para além do referido no ponto anterior 

 
 

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 
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 8º 
Casos Omissos 

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

 
 


