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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

AVISO
Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, licenciado em Direito, Presidente da Câmara
Municipal de Lousada:
FAZ SABER, em cumprimento do estabelecido no art. 84 do Decreto-Lei n
2 100/84, de 29 de
Março, que, por ter sido aprovado por esta Câmara Municipal na sua reunião de 04 de Dezembro de
1995 e ter merecido a aprovação da Assembleia Municipal em sua sessão de 23 de Fevereiro de 1996,
entra em vigor 15 dias após a publicitação o REGULAMENTO SOBRE PERFIS TIPO DE
ARRUAMENTOS.
Mais faz saber que exemplares do Regulamento se encontram afixados no átrio do edifício dos
Paços do Município e edifício do Departamento Técnico de Fomento, bem como publicado no Boletim
Municipal deste Município.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares
de estilo.
-

Lousada e Paços do Município, 26 de Fevereiro de 1996

O Presidente da Câmara,
a) Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.
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PREÂMBULO
1

r

Tendo-se vindo a notar uma certa desarticulação nos estu
dos d ampliação, remodelação da rede viaria do Concelho,
sobretudo no que respeita a iniciativa dos particulares, devido a
inexistência de normas orientadoras, claras e praticas, exceptu
andà as défhuidas pela Portaria 1182/92 de 22 de Novembro,
relativas à opeiações de íoteamentõ nos termos do Decreto-Lei
Q
448/91 de 29 de Novembro, que se consideram na sua maior
parte desajustadas à realidade urbanística do Concelho de
Lousada, julgou-se necessário proceder, neste momento, à
elaboração de um regulamento que contenha os elementos
indispensáveis à definição clara do tipo e dimensões a que
devem obedecer os novos arruamentos e reformulação dos
existentes, com vista às necessidades de tráfego e aparcamento.
Neste regulamento são definidos cinco tipós base que sinte
tizam de um certo modo as várias situações encontradas, três
fora da Vila e duas dentro da V11a
O respectivo projecto foi objecto da apreciação pública.
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Artigo 1.
Dentro da Vila

N. 1: Perfil 1. Ocupação: habitação/comércio!
2
serviços
Faixa de circulação rodoviária de 7,Om, tendo
como base 3,5m para cada sentido, mais uma
faixa de estacionamento longitudinal de cada
lado de 2,5m e um passeio de cada lado, para
circulação de peões de 1,5m de largura. Perfil
transversal de 15m (7,5m ao eixo).
2 2: Perfil 2. Ocupação: indústria
N.
Faixa de circulação de 9,5 m, tendo como base
4,5m para cada sentido, mais uma faixa longitu
dinal de 2,5m de cada lado, para estacionamento
e um passeio, também de cada lado, com 1 ,5m
para circulação de peões. Perfil transversal de
17m (8,5m ao eixo).
Artigo 2
Fora da Vila

-

circulação de peões com 1 ,5m de largura, também
de cada lado. Perfil transversal de 17m (8,5m ao
eixo).
Artigo

32

9 1: Zona “Non Aedificandi” é definida pelo
N.
afastamento do prédio ao limite do arruamento ou
muro de vedação frontal. Nesta área não é viável
qualquer tipo de construção, faça ela parte inte
grante de um prédio ou não (caso de escadas!
alpendres/varandas! etc.). A sua largura é de
5,Om, podendo ir a 3,Om, em casos específicos e
só nos edifícios de habitação, comércio e serviços.
2 2: Os perfis aqui definidos aplicam-se na
N.
construção e reconstrução de prédios e de muros
de vedação confinantes com arruamentos públi
cos.
Artigo

4•9

N. 1: As áreas resultantes dos alargamentos
9
acima previstos, serão pavimentados do seguinte
modo, antes de passarem ao domínio público:
a) Faixa de Circulação Automóvel a cubos de
granito.
-

-

N. 1: Perfil 3. Ocupação: habitação
2
Faixa de circulação rodoviária de 7,Om, tendo
como base 3,5m para cada sentido, mais uma
faixa em cada lado para circulação de peões, com
1 ,5m de largura. Perfil transversal de 1 Om (5,0 ao
eixo).
2 2: Perfil 4. Ocupação: habitação/comércio!
N.
serviços.
Faixa de circulação automóvel de 7,Om, tendo
como base 3,5 para cada sentido, mais uma faixa
de estacionamento longitudinal de 2,5 de largura,
de cada lado, e espaço longitudinal para circula
ção de peões com 1 ,5m de largura de cada lado.
Perfil transversal de 15m (7,5 ao eixo).
2 3: Perfil 5. Ocupação: indústria
N.
Faixa de circulação automóvel de 9,Om, tendo
como base 4,5m para cada sentido, mais uma
faixa de estacionamento longitudinal de 2,5m de
largura, de cada lado e espaço longitudinal para

-

b)

Faixa de estacionamento
granito.

-

-

a cubos de

c) Passeios a betonilha de cimento e areia,
esquartelada 20 cm x 20 cm, com guia de
betão/granito.
-

-

d) Faixa de circulação de peões a cubos de
granito.
-

-

Aprovado pela Câmara Municipal em reunião
de 4 de Dezembro de 1995.
Aprovação final na reunião da Câmara Muni
cipal de 4 de Fevereiro de 1996
Aprovado em sessão da Assembleia Munici
pal de 15 de Dezembro de 1995.
Aprovação final na sessão da Assembleia
Municipal de 23 de Fevereiro de 1996.
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