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Técnico

CMVC - DOPC - DP

Escala:1:10.000
Hayfor-Gauss, Datum 73
Elipsoide Internacional
Datum Altimétrico: Marégrafo de Cascais

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto à aprovação da obra que vier a ser requerida ou à
concessão da respectiva licença.
É da inteira responsabilidade do requerente a marcação da pretensão, sem a qual esta planta não tem qualquer validade.
A pretensão é assinalada a vermelho, sendo marcada pelo limite do terreno.
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CHAFÉ
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PLANO DE DIRECTOR MUNICIPAL
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Extracto da Planta de Condicionantes, actualizada de acordo
com as servidões e restrições de utilidade pública em vigor
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O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto à aprovação da obra que vier a ser requerida ou à
concessão da respectiva licença.
É da inteira responsabilidade do requerente a marcação da pretensão, sem a qual esta planta não tem qualquer validade.
A pretensão é assinalada a vermelho, sendo marcada pelo limite do terreno.
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O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto à aprovação da obra que vier a ser requerida ou à
concessão da respectiva licença.
É da inteira responsabilidade do requerente a marcação da pretensão, sem a qual esta planta não tem qualquer validade.
A pretensão é assinalada a vermelho, sendo marcada pelo limite do terreno.
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O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto à aprovação da obra que vier a ser requerida ou à
concessão da respectiva licença.
É da inteira responsabilidade do requerente a marcação da pretensão, sem a qual esta planta não tem qualquer validade.
A pretensão é assinalada a vermelho, sendo marcada pelo limite do terreno.
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Levantamento de 1996

Páginas
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O forneci mento de sta planta não implica qua lquer compromisso quanto à aprovação da obra que vier a ser requerida ou à
concessã o da respectiva licença.
É da inte ira responsabilidade do req uerente a marcação da pretensão, sem a qual esta p lanta não tem qu alquer validade.
A pretensão é assinalada a vermelh o, sendo marcada pelo limite do terreno.
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O forneci mento de sta planta não implica qua lquer compromisso quanto à aprovação da obra que vier a ser requerida ou à
concessã o da respectiva licença.
É da inte ira responsabilidade do req uerente a marcação da pretensão, sem a qual esta p lanta não tem qu alquer validade.
A pretensão é assinalada a vermelh o, sendo marcada pelo limite do terreno.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJECTO DE
ARQUITECTURA
(Anexo I da Portaria 232/2008, de 11 de Março)

António Pedro Machado Cardona, contribuinte número 185740022 a prestar serviço
na Divisão de Projecto - Departamento de Obras e Conservação da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, inscrito na Ordem dos Arquitectos Portugueses sob
o n.º 5597 – N, declara, para efeitos do disposto no n.º1 do artigo 10º do Decreto-lei
n. 555/99, de 16 de Dezembro, que o projecto de Arquitectura de que é
coordenador, relativo à obra de Zona urbana consolidada - Arruamento Urbano
(reportado às alterações do projecto inicial elaborado em 2002 pela PORMIN
“Trabalhos de Arquitectura e Engenharia | Empreitada da Construção da Via de
ligação - Alternativa á Estrada Municipal 544-1”), localizada na freguesia de Neiva,
cujo Licenciamento foi requerido pela Divisão de Projecto - Departamento de Obras
e Conservação da Câmara Municipal de Viana do Castelo, observa as normas legais
e regulamentares aplicáveis, designadamente Plano Director Municipal de Viana do
Castelo.

António Pedro Machado Cardona, arq.
Viana do Castelo, 15 de Junho de 2013

Município de Viana do Castelo – Pedro Cardona, arq.
Moinho Industrial - Rua do Passal - Mazarefes

LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJECTO DE
ARQUITECTURA
(Anexo I da Portaria 232/2008, de 11 de Março)

António Pedro Machado Cardona, contribuinte número 185740022 a prestar serviço
na Divisão de Projecto - Departamento de Obras da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, inscrito na Ordem dos Arquitectos Portugueses sob o n.º 5597 – N, declara,
para efeitos do disposto no n.º1 do artigo 10º do Decreto-lei n. 555/99, de 16 de
Dezembro, que o projecto de Arquitectura de que é autor, relativo à obra de Zona
urbana consolidada - Arruamento Urbano (reportado às alterações do projecto inicial
elaborado em 2002 pela PORMIN “Trabalhos de Arquitectura e Engenharia |
Empreitada da Construção da Via de ligação - Alternativa á Estrada Municipal 5441”), localizada na freguesia de Neiva, cujo Licenciamento foi requerido pela Divisão
de Projecto - Departamento de Obras e Conservação da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente
Plano Director Municipal de Viana do Castelo.

António Pedro Machado Cardona, arq.
Viana do Castelo, 15 de Junho de 2013
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
Descrição e justificação da proposta;
O presente trabalho surge na sequência do estudo “Avaliação comparativa dos
Espaços Canais 5.3 e 5.4 previstos no Plano Director Municipal de Viana do
Castelo, localizados na Freguesia de Chafé” elaborado pelo Departamento de
Ordenamento do Território e Ambiente (DOTA), na qual se desenvolveram “ (…)
vectores de análise que se procuraram quantificar, visando a obtenção de
parâmetros objectivos de avaliação (…) ”. (1)

extracto do PDM – rede viária – traçado 5.4

Partindo da Rede Viária do PDMVC (RVPDM) e tendo como apoio o supra citado
estudo – onde se avaliaram os Impactos sobre Recursos; Ambiente Urbano; Serviço
Prestado; Custo – foi desenvolvida a alternativa apontada pelas mesmas,
concretamente o espaço canal 5.4.
Em termos gerais, o trabalho em apreço visou validar o vaticinado espaço canal da
RVPDM, adossando-o em escala detalhada e atualizado com a emergente dinâmica
urbana (fortuitos pedidos de licenciamento), capaz de acautelar, dentro dos limites
temporais vigentes do próprio PDM, múltiplas apostas estratégicas do tecido
urbano.
De modo a minimizar o impacto do traçado 5.4 no casario e logradouros
confinantes, e como forma de evitar a fragmentação do território, concebeu-se uma
via capaz de voltear o edificado conciliando-se com a conformação cadastral da
envolvente sem contudo ultrapassar do espaço canal que se lhe associa.

(1)

CMVC-DOTA - “Avaliação comparativa dos Espaços Canais 5.3 e 5.4 previstos no Plano Director Municipal de Viana do
Castelo, localizados na Freguesia de Chafé”
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Adoptando dimensões necessárias para o tráfego automóvel e vias pedonais, tal
traçado adopta um perfil de 2.25 / 7.00 / 1.50, valores reportados na caracterização
das vias classificadas da Rede Viária do PDM.

enquadramento

Outra questão a reter tem a ver com o facto do presente estudo ter-se reportado na
sua (quase) totalidade ao projecto elaborado em 2002 pela PORMIN “Trabalhos de
Arquitectura e Engenharia | Empreitada da Construção da Via de ligação - Alternativa
á Estrada Municipal 544-1” validando-o cabalmente à exceções de dois
determinados troços por via de nova opção estratégica de espaço canal bem como
novo eixo viário para contorno de existente casario, mantendo-se refém quer das
obras de arte quer dos entroncamentos propostos (rotundas, entroncamentos e
cruzamentos), sendo apenas necessário diminutas revisões das Especialidades em
sede destas mesmas variações.

Comparativo versões PORMIM-CMVC

(1)

CMVC-DOTA - “Avaliação comparativa dos Espaços Canais 5.3 e 5.4 previstos no Plano Director Municipal de Viana do
Castelo, localizados na Freguesia de Chafé”
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Enquadramento da pretensão nos planos municipais e especiais de
ordenamento do território vigente;
Solo Rural – Espaços Agrícolas
Solo Urbano – Solo Urbanizado / Zonas de construção de transição
Rede Viária – Rede Primária nível 2

Adequação da proposta à utilização pretendida;
A alternativa 5.4, embora mais extensa e desenvolvendo-se maioritariamente em solo
rural localiza-se na proximidade de solo urbano, evitando a Ribeira de Anha e respectivas
zonas inundáveis e captando na sua área de influência, uma maior percentagem de
habitantes da Freguesia de Chafé. (1)
Inserção urbana e paisagística da edificação referindo em especial a sua
articulação com o edificado existente e o espaço público envolvente;
O espaço canal insere-se tendencialmente na metade nascente da via de ligação
entre a localidade da Amorosa e a EN13, a norte do núcleo urbano central da
Freguesia de Chafé, no entroncamento do Caminho da Ribeira / Caminho do
Lameiro. (1)

Indicação da natureza e condições do terreno;
Sem impactos sobre património natural e ou edificado, acusa pontualmente a
necessidade de trabalhos de contenção com linhas de talude adjacentes às
plataformas, obra de construção civil para travessia de ribeiro e reforços de
fundação.

Adequação às infra-estruturas e redes existentes;
Referenciado na Planta de Condicionantes do PDMVC no tocante ao abastecimento
e saneamento básico é atravessado por emissário colector e atravessado por Linha
de Média Tensão

António Pedro Machado Cardona, arq.
Viana do Castelo, 15 de Novembro de 2012
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Castelo, localizados na Freguesia de Chafé”

Município de Viana do Castelo – Pedro Cardona, arq.
Via de Ligação Alternativa Estrada Municipal 544-1

ZONA URBANA CONSOLIDADA

ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA OBRA

As áreas consideradas, foram as que correspondem às respectivas peças
desenhadas, utilizando-se pois as áreas brutas calculadas, nos termos e valores do
projecto elaborado em 2002 pela PORMIN “Trabalhos de Arquitectura e Engenharia
Empreitada da Construção da Via de ligação - Alternativa á Estrada Municipal 544-1”

RESUMO ORÇAMENTAL

ESTRADA
CAPÍTULO 1- RESTABELECIMENTO DO TRAÇADO
CAPÍTULO 2 - MOVIMENTO DE TERRAS E DEMOLIÇÕES
CAPÍTULO 3 - DRENAGENS
CAPÍTULO 4 - MUROS
CAPÍTULO 5 - PAVIMENTAÇÃO
CAPÍTULO 6 - EQUIPAMENTO E SEGURANÇA
TOTAL ORÇAMENTO DA ESTRADA

2.900,00
122.920,80
174.467,00
16.255,00
532.777,20
13.363,25

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

862.683,25

EUR

13.656,80
64.769,25
980,00

EUR
EUR
EUR

79.406,05

EUR

89.446,21

EUR

89.446,21

EUR

1.031.535,51

EUR

PONTÃO
CAPÍTULO 1- MOVIMENTO DE TERRAS
CAPÍTULO 2- BETÃO ARMADO
CAPÍTULO3- GUARDAS
TOTAL ORÇAMENTO DO PONTÃO
ELECTRICIDADE
CAPÍTULO 1- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ORÇAMENTO TOTAL

António Pedro Machado Cardona, arq.
Viana do Castelo, 15 de Maio de 2013

