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Este terreno insere-se na zona sujeita ao Plano da Yila da Taipa (Antigo Bairro)

Finalidade : Não industrial.

I 3.4 3.4

Para efeitos de cálculo da altura do edificio da ocupa ão vertical e da saliência as larguras das vias são as seguintes :

Nomeda via

Rua dos Clérigos

Altura do edificio

3 4m

Ocupação vertical

Não se admite

Saliência

3 4m

11.2

Altura máxima permitida do edi cio: 11 2 m steira da cobertura).

2.5
A altura medida verticalmente entre a esteira e a cumeeira da cobertura não pode ser superior a 2 5m.

IUS máximo permitido : Sem restriçδ :5.

IOS máximo permitido : Sem restriçδes.

22
25%

Adop ão obrigatória de cobertura inclinada com 0 ângulo de eleva ão de 220 e revestida de telha chinesa permite-se

ainda 0 terraço revestido pcla tijolcira chincsa não podendo no entanto a sua árca total cxceder a de implantação por 25%.

Não se admite a const o de janelas de sacada.

7](

o edificio deverá prever solu para instalação de aparelhos de ar condicionado e formas de evitar a projecção directa

na via pública de água resultante do seu funcionamento ( não podem ser instalados na fachada que confronta com a via ).

Restri de utiIiza ão dc materiais : reboco pintado nas fachadas e caixilharias de madeira ou metal.

Cumprimento da legisla ão geraI e especí fica aplicável na RAEM bem como as restantes normas reguladoras da constru 0
incluindo as circulares da DSSOPT.
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Nota: 0 cadastro emitido é para referéncia 0 r rente tem responsabilidade de verificar no local.
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