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MUNICiPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO
Aviso n.o 5605/2010
Antonio Fernando Raposo Cordeiro, Presidente da Camara Municipal
de Vila Franca do Campo, toma publico que a Assem bleia Municipal
de Vila Franca do Campo, em sessao ord inaria realizada no dia 26 de
Fevereiro de 2010, aprovou , sob proposta da Camara Municipal de Vila
Franca do Campo, ao abrigo do disposto nas disposicoes conj ugadas
dos art.S 53.°, n." 2, aline a a) e 64.° da Lei n.? 169/99, de 18 de Setern
bro, na redaccao conferida pela Lei n.° 5-AI2002, de I I de Janeiro e
art.J ." do Decreto-Lei n." 555/99, de 16 de Dezernbro, alterado pela Lei
n." 60/2007 , de 4 de Setembro, 0 Regulament o Muni cipal de Urbaniza
cao, Edificacao e Tabela de Taxas e Licencas Devidas pela Realizacao
de Operacoes Urbanis ticas do Municipio de Vila Franca do Campo,
que agora se publica.
Mais se faz saber que 0 presente Regulamento Municipal foi objecto
de discussao publica, em conformidade com 0 previsto no artigo 118.°
do Cc digo de Procedimento Administrativo e entr a em vigor no dia
seguinte a sua publicacao.
Pacos do Concelh o de Vila Franca do Campo, 8 de Marco de 20 10.

o Preside nte da Camara Municipal de Vila Franca do Campo. Antonio
Fernando Rapo so Cordeiro.

das aguas principais do telhado, de uma ou mais janelas verticais, e
respecti ve aro, paralela e geralmente urn pouco recuada em relacao ao
plano da fachada, cobert o por urn pequeno telhado de duas aguas , com
a cumeada ou 0 eixo perpendiculares a orientacao do telhado principal,
e rematado aos lados por dois pequenos pIanos de parede triangulares
e vert icais;
d) Alinhamento: e a delirnitacao do dom inic publico relativament e
aos predios urbanos que 0 marginam, nomeadamente nas siruacoes de
confrontacao com a via publica;
~) AJpendr~ ' cobertur a de stinada a usa complementar do edificio

principal, contigua a este, apoiada ou nao sobre pilares e (ou) sobre uma
das paredes do edificio principal;
j) Altura Maxima da Edificacao: e a cota altimetrica maxima que pode
ser atingida por qualquer element o construido, existente ou previsto,
independentemente da sua natureza ou funcao;
g) AnexQ.;, construcao destinada a usa complementar da consrrucao
principal, nomeadamente, arrum os ou apoio a fruicao do respecti ve
logradouro, nao constituindo unidade funcional ou titulo de propriedade
autonomo;
h) Area de Cedencia (para 0 Dominio PUblico): area que deve ser
cedida ao Dom inio PUb lico, no ambito das interv encoes urban ist icas,
e des tinada a circulacao pedonal e de veiculos, a instalacao de infra
-estrutur as, a espacos verdes e de lazer, a equipamentos de utilizacao
co lec tiva e a esta cio name nto;

Regufamento Municipal de Urbanizacao, Edificayao e Ta
bela de Taxas e Licenyas Dev idas pela Reallzacao de
Oparacoas Urbanisticas do Municipio de Vila Franca do
Campo.
Lei Ha bilit ante
Nos termos das disposicoes conjugadas dos art.S 112.°, n." 7 e 24 1.° da
Constituicao da Republica Porruguesa, 3.° do Decreto- Lei n." 555/99, de
16 de Dezernbro, com as alteracoes introduzidas pela Lei n." 60/200 7, de
4 de Seternbro , adiante abreviadamente designado por RJUE (Regime
Juridico da Urbanizacao e da Edificacao), Regulamento Gcral das Edifi
cacoes Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.? 380382, de 7 de Agosto
de 195 I, com as alteracoes poster iormente introduzidas , Lei n.° 42/98"
de 6 de Agosto e do estabelecido nos art.S 53.° e 64.° da Lei n." 169/99.
de 18 de Setern bro, na redaccao conferida pela Lei n." 5-N2002 , de II
de Janeiro , a Assembleia Municipal de Vila Franca do Campo, sob pro
posta da Camara Municipal, aprova 0 seguinte Regularnen to Municipal
de Urban izacao, Edificacao e Tabela de Taxas e Licencas Devidas pela
Realizacao de Operacc es Urban isticas do Municipio de Vila Franca
do Campo:

CAPiTULO I
Artigo 1.0
Ambito e Obj ecto
1 - 0 presente Regulamento estabelece os principios aplicaveis a
Urbanizacao e Edificacao no Concelho de Vila Franca do Campo, sem
preju izo da legislacao em vigor aplicavel a esta mat eria, dos PIanos
Municipais de Ordenamento do Territorio ou de outros PIanos ou Re
gulamentos Especifi cos.
2 - Sao, ainda, estabelecidas as regras gerais e criterios refereOles
as taxas devidas pela emissao de ~, de liceny'l:lL pela ~
de comunicayao Rrevii!, pela realiza<;ao, manuten<;ao e refor<;o de Infra
-estrutura s urbanisti cas, bern como as compensa<;oes previstas no pre
sente Regulame nto, no Municipio de Vila Franca do Cam po.

CAPiTULO II
Terminologia
Artigo 2.°
Delini<;oes
Ipor:

Para efeitos de aplica<;iio do presente Regulamento entende-se

a ) Afastamento: e a distiincia (em metros ) entre a fachada lateral ou
de tardoz de urn edificio e as eX lremas correspondentes do predio onde
o edificio se encontr a irnplantado :
b) Aglomerado Urbano: devera entender-se. como tal. a freguesia em
que se mscreve a pretensiio. tomando-se por referencia demografica os
elementos estatisticos dos ultimos censos do programa de recenseamento
geral ~ a popu la<;ao executado pelo lnstituto Naciona l de Estat istica;
c) Aguas Furtadas: modo tradicional de aproveitamento da area de
Sot30 para habita<;ao, consistindo num k vantamento, a meio de uma

I) Area de Co nstrucao do Edificio: sornatorio das areas de todos os
pisos, acima e abaixo da cora de soleira, com exclusiio das areas em
sotao e em cave sem pe-dire ito regulament ar e e medido, em cada piso.
pelo perimetro exterior das paredes exteriores e inclui os espacos de
circulacao cobertos (atrios, galerias, corredores, caixas de escadas e
caixas de elevador) e os espacos exteriores cobertos (a1 pendres, telheiros,
varandas e terr ace s cobertos);
j ) Area de Irnplantacao do Edificio: e a area de solo ocu pada pelo
edificio, correspondente a area no interior de urn poligono fechado que
compreende:

o perimetro exter ior do contacto do ediflcio com 0 solo:
o perimetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave:
k) Area Habitav el do Fogo: sornatorio das areas de todas as divi
se es ou compartimentos da habitacao , com excepcao de vestibulos,
circulacoes interiores, instalacoes sanitarias e outros compartirnentos
de funcao similar, e armarios nas paredes, medindo-se pelo intradorso
das paredes que delimitam 0 fogo, descontando enchalcos ate 30 em,

paredes interiores . divisori as e co ndutas;
f) Area Total de Construcao: sornatorio das areas de construcao de

todos os edificios exisrentes ou previstos numa porcao del irni tada de
rerritorio:
m) Area Total de lrnplantacao: somatorio das areas de irnplantacao
de todos os edificios existentes ou previstos numa porcao delimitada
de territorio ;
n ) Area Util do Fogo: soma das areas de todos os cornparnrnentos da
habitacao, incluindo vestibulos, circulfco es interiores, instalacoes sani
tanas , arrumos e outros cornpartimentos de funcao similar, e armarios
nas paredes, medindo-se pelo intradorso das paredes que delimitarn 0
fogo, descontan do enchalcos ate 30 ern, paredes interiores, divisorias
e cc ndutas;
0) Areas Comuns do Edificio : areas de pavimento coberto de uso
comurn e logradouros, com estatuto de parte comum em condominio
ou aptas para esse estatuto, expressas em metros quadrados (m\ cor
respondentes a aaios e espa<;os de circula<;ao horizontal e vertical dos
edificios, delimitadas pelo perimetro que passa pela mea<;ao das paredes
meeiras e pelo limite exterior de paredes exteriores;
p ) Cave: piso(s) enterrado(s) ou semi-enterrado(s);
q ) Cenao Historico: area(s) delimitada(s) em Plano Municipal de .
OrdenamenlO do Territorio ou por delibera<;ilo da Assembleia Munici
pal na sequencia de proposta do Execut ivo, de elevado valor historico.
patrimonial, cultural, soc ial e ambientaJ. que devera ser preservada.
recuperada e valorizada;
r ) Cercea: dirnensiio vertical do edificio contada a partir da COla media
do terreno no a1 inhamento da fachada, voltada para 0 arruamento pu
blico, ate alinha superior do beirado, platibanda ou guarda da coberrura.
incluindo pisos recuados do plano da fachada com exclusao de. nomea
damente, cham ines, depositos de agua e caixas de elevadores :
s) Equipamento Lud ico ou de Laze r: para efeitos da a1inea e) do
n.o I do art.6 .0-A do RJU E, e qualquer constru<;ao. mio coberta. que
se incorpore no solo com caracter de permanencia, para finalidade lu
dica, lazer, para repouso ou praticas desportivas (jogos, divertimentos
e passatempos);
t) Equipamentos de Utiliza<;iio Colectiva : sao as edificayoes e os
espa<;os niio edificado s afectos a provisiio de bens e servi<;os destinados
asatisfa<;ao das ne c ess i d ad~ s colectivas dos cidadiios, d~sign a darnent e

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

12926
nos dominios da saude, da educacao, da cultura e do desporto,da justica,
da seguranca social, da seguranca publica e da proteccao civil;
u) Espacos Verdes de Urilizacao Colectiva: sao as areas de solo en
quadradas na estrutura eco16gica municipal ou urbana que, alern das
funcoes de proteccao e valorizacao ambiental e paisagistica,se destinam
a utilizacao pelos cidadaos em actividades de estadia, recreio e lazer
ao ar livre;
v) Fachada: e cada uma das faces aparentes do edificio, constituida por
uma ou mais paredes exteriores directarnente relacionadas entre si;
w) Fogo: euma parte ou a totalidade de urn edificio, dotadade acesso
independente, constiruida por urn ou mais compartimentos destinados il
habitacao e por espacos privativos cornplernentares;
x) Fracc;;ilo: e todo 0 espac;;o independente, distinto e isolado. com saida
pr6pfla ara uma aRe comum do redlo ou para a via publica;
y n lee e mpermea I izacao 0 0 0 : e ncao a ocupacao ou
revestirnento, expresso em percentagem , sendo calculado pelo quo
ciente entre 0 sornatorio das areas impermeabilizadas equivalentes e a
area do solo a que 0 indice diz respeito, medindo apenas a alteracao da
permeabilidade que resulta da ocupacao ou do revestimento realizado
ou previsto, sendo independente da permeabilidade do solo original,
antes.dessa ocupacao ou revestimento ;
r) Indice de Ocupacao do Solo: e 0 quociente entre a area total de
implantacao e a area do solo a que 0 indice diz respeito, expresso em
percentagem;
aa ) Indice de Utilizacao do Solo: e 0 quociente entre a area total de
construcao e a area do solo a que 0 indice diz respeito e exprimea quan
tidade de edificacao por unidade de area de solo, ou seja, a intensidade
de utilizacao do solo para edificacao ;
ab) Infra-estruturas de Ligacao: as que estabelecern a ligacaoentre as
infra-estruturas loeais e as gerais, decorrendo as mesmasde urnadequado
funcionamento da operacao urbanistica, com eventual salvaguarda de
niveis superiores de service, em funcao de novas operacoes urbanisticas.
nela directamente apoiadas;
ae) lnfra-estruturas Especiais: as que, pela sua especificidade,devam
implicar a previa determinacao de custos irnputaveis il operacao urba
nistica em si, sendo 0 respective montante considerado como decorrente
da execucao de infra-estruturas locais;
ad) Infra-estruturas Gerais: as que tendo urn caracter estrururante, ou
previstas em Plano Municipal de Ordenamento do Territorio,servem ou
visam servir urna ou diversas unidades de execucao, especialmente, as
que sao desenvolvidas em Plano de Pormenor, quando exista;
ae ) Infra-estruturas Locais: as que se inserem dentro da area objecto
da operacao urbanistica e decorrem directamente desta e ainda as de
ligacao as infra-estruturas gerais, da responsabilidade do promotor da
operacao urbanistica;
af) Logradouro: e urnespacoao ar livre, destinado a funcoes de estadia,
recreio e lazer, privado, de utilizacao colectiva ou de utilizacao comurn,
e adjacente ou integrado num edificio ou conjunto de edificios;
ag) Lote: e urn predio destinado il edificac;;iio, constituido ao abrigo
de uma operac;;iio de loteament o ou de urn plano de pormenor com
efeitos registais;
ah) Ntunero de PisoslPiso (de urn Edificio): e cada urn dos pianos
sobrepostos, cobertos e dotados de pe-direito regulamentar em que se
divide 0 edificio e que se destinam a sarisfazer exigencias funcionais
ligadas il sua utiIizaC;;iio;
ail Obras de AlteraC;;iio: as obras de que resulte a modificac;;iio das
caracteristicas fisicas de uma edificac;;ilo existente ou sua fracC;; iio, de
signadamente, a respectiva estrutura resistente, 0 numero de fogos ou
divisoes interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento
exterior, sem aurnento da area de pavimento ou de implantac;;iio ou da
cercea;
aj) Obras de Ampliac;;iio: as obras de que resulte 0 aumento da area
de pavimento ou de implantac;;iio, da cercea ou do volume de uma edi
ficaC;;iio existente;
ak ) Obras de Conservac;;iio: as obras destinadas a manter uma edifi
cac;;iio nas condic;;oes existentes il data da sua construc;;iio, reconstruc;;iio,
ampliac;;iio ou alterac;;iio, designadamente, as obras de restauro,reparac;; iio
ou limpeza;
at) Obras de ConstruC;;ilo : as obras de criac;;iio de novas edificac;;oes;
am ) Obras de Demolic;;ao : as obras de destruic;;ao, total ou parcial. de
uma edificac;;ao existente;
an) Obras de Edificac;;ao: as obras de construc;;iio, reconstruc;;ao, am
pliac;;iio, alterac;;iio ou conservac;;iio de urn im6vel destinado a utilizac;;iio
humana, bern como qualquer outra construc;;ao que se incorpore no solo
com carilcter de permanencia;
ao) Obras de Escassa Relevancia Urbanistica: as obras de edificac;;ao
ou demolic;;ao que, pela sua narureza, dimensiio ou localizac;;iio tenham
escasso impacte urbanistico, nomeadamente as previstas no artigo 22.°
deste Regulamento;
ap ) Obras de Reconstruc;;ao com Preservac;;iio das Fachadas: as obras
de construc;;iio subsequentes ildemolic;;iio de parte de urnaedificac;;ao exis-
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tente, preservando as fachadas principais com todos os seus elementos
niio dissonantes e das quais niio resulte edificacao com cercea superior
il das edificacoes confinantes mais elevadas;
aq ) Obras de Reconstrucao sem Preservacao das Fachadas: as obras de
construcao subsequentes adernolicao total ou parcial de uma edificacao
existente, das quais resulte a reconstituicao da estrutura das fachadas,
da cercea e do numero de pisos;
ar ) Obras de Recuperacao: as obras que visarn adequar, melhorar
ou eventualmente adaptar a novos uses as condicoes de desempenho
funeional de urn edificio, admitindo a reorganizacao do espaco interior,
mantendo 0 esquema estrutural basico e 0 aspecto exterior original;
as) Obras de Urbanizacao: as obras de criacao e remodelacao de
infra-estruturas destinadas a servir directarnente os espacos urbanos ou
as edificacoes, designadamente, arruamentos viarios e pedonais, redes
de esgotos e de abastecimento de agua, electricidade, gas e telecomuni
cacoes, e ainda espacos verdes e outros espacos de utilizacao colectiva:
at ) Operacoes de Loteamento: as accoes que tenham por objec to
ou por efeito a constiruicao de urn ou rnais lotes destinados, irnediata
e subsequentemente, il edificacao urbana, e que resulte da divisao de
urn ou varios predios, ou do seu emparcelamento ou reparcelarnento;
au ) Operacoes Urbanisticas: as operacoes materiais de urbanizacao, de
edificacao ou de uulizacao do solo ou das edificacoes nele implantadas
para fins nao exclusivamente agricolas, pecuarios. florestais, mineiros
ou de abastecimento publico de agua;
av) Operacoes Urbanisticas de Irnpacte Relevante: as accoes que
tenham por objecto ou por efeito a constiruicao de edificacoes gerado
res de impaete semelhante a urn lotearnento, nos termos tipificados no
artigo 20 deste Regulamento;
awl Parcela: e uma porcao de territorio delimitada fisiea, juridica ou
topol ogicamente;
ax ) Perimetro Urbano: e uma porcao continua de territ6rio classificado
como solo urbane;
ay ) Piso Recuado: volume habitavel, com condicoes legais de utili
zacao, em que pelo menos urna das fachadas e recuada em relacao ao
alinhamento geral da fachada do edificio;
a=) Poligono de Implaruacao: e a linha poligonal fechada que delimira
uma area do solo no interior da qual e possivel edificar; podendo esta
area ser superior a area de irnplantacao definida;
ba) Projecto de Execucao: eo conjunto das pecas escritas e desenhadas
instrutoras das condicoes de execucao em obra, com porrnenorizacao, em
escala adequada, dos metodos construtivos e justaposicao dos diferentes
materiais de revestimento das fachadas e outras partes visiveis desde 0
exterior, bern como as cores a aplicar as mesmas;
bb) Restricoes de Utilidade PUblica: limitacao permanente imposta
ao exercicio do direito de propriedade que visa a realizacao de interes
ses publicos, implicando a alteracao do uso do solo, na area sujeita a
restricao, a audicao da entidade cornpetente;
be) Servidiio Administrati va: encargo imposto por lei sobre certo
predio em beneficio ou proveito "da utilidade publica, implicando a
alteraC;;iio do usa do solo, na area sujeita a servidao, a audic;;iio da enti
dade competente, cessando esta com a desafectac;;iio dos bens dominais
ou com 0 desaparecimenlO da func;;ao publica dos bens dominantes
(desactivac;;ao );
bd) Solo Urbanizado eo 50[ 0 que se encontradotado de Illfra-estruturas
urbanas e e servido por equipamentos de utilizac;;iio colectiva:
be) Solo Urbanizilvel: e o so lo que, tendo side classificado como
urbano por instrumento de planeamento territorial em vigor, aillda nilo
se encontra urbanizado;
bj) Solo Urbano: eo solo que se destina a urbanizac;;ao e edificac;;ilo,
nele se compreendendo os terrenos urbanizados e aqueles cuja urbani
zac;;ao seja possive! programar, constiluindo no seu todo 0 perim"etro
urbano;
bg ) S6tilo: area de urn edificio localizada entre a placa de tecto do
ultimo piso e 0 te!hado, cujo pe direito nao exceda os 2 metros e quando
destinado a fins niio habitilveis;
bh ) Telas Finais: pec;;as escritas e desenhadas que correspondem. em
rigor, il obra executada;
- bi ) Telheiro: cobertura destinada a uso complementar do edificio
principal. separada deste e apoiada sobre pilares e (ou) em duas paredes
no maximo;
bj ) Terrac;;o : pavimenlO descoberto sobre edificlo ou nivel de andar,
com ligac;;ao aos espac;;os interiores do edificio, podendo funcionar como
prolongamento dos espac;;os cobertos;
bk ) Trabalhos de Remodelac;;ao dos Terrenos: as operac;;oes urbanis
tieas que impliquem a destruiC;;iio do revestimento vegetal, a alterac;; ao
do relevo natural e das camadas de solo arilvel ou 0 derrube de ilrvores
de alto porte ou em macic;;o para fins nilo exclusivamente agricolas,
pecuniarios, florestais au minerais;
bf) Unidade de Utilizac;; ao: constitui urn fogo destinado il instalac;;ao
da funC;;iio habitacional ou ourra utilizac;;ao, nomeadamente. comercio
e serv ic;;os:
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bm) Unidades lndependentes: partes de edificio ou de conjunto de
edificios funcionalmente autonornas que se destinem a fins diversos
dos da habitacao;
bn) Urbanizacao: eo resultado da realizacao coordenada de obras de
urbanizacao e de edificacao, de eventuais trabalhos de remodelacao dos
terrenos e das operacoes fundiarias associadas;
ba) Volumetria do Edificio: e a medida do volume edificado acima do
nivel do solo, definido pelos pianos que contern as fachadas , a cobertura
eo pavimento a que esta referida a cota de soleira.
bp) Zona "Non Aedificandi" : zona delimitada geograficamente onde
e interdita qualquer especie de construcao;
bq) Zona Urbana Consol idada: a zona caracterizada por uma densidade
de ocupacao que permite identificar uma malha ou estrutura urbana ja
definida, onde exi stem as infra-estru turas essenciais e onde se encontram
definidos os alinhamentos dos pianos marginais por edificacoes em
continuidade. Para efeitos da alineaj) do n." I do artigo 6.° do RJUE, as
zonas urbanas consolidadas serao delimitadas no ambito da elaboracao
ou revisao dos PIanos Municipais de Ordenamento do Territorio;

2 - Todo 0 restante vocabulario urbanistico constante do presente
Regulamento, tern 0 significado que Ihe e conferido pelo artigo 2.°
do Decreto-Lei n." 555/99 , de 16 de Dezembro, republ icado pela Lei
n." 60/2007, de 4 de Seternbro, abreviadamente designado por RJUE , 0
Decreto Regulamentar n.? 9/2009, de 29 de Maio e restante aplicacao
aplicavel , nomeadamente as publicacoes da Direccao-Geral de Orde
namento do Territorio e do Desenvolvimento Urbano .
3 - Em tudo 0 mais se remete para as definicoes constantes do
Plano Director Municipal de Vila Franca do Campo e restante legis
lacao aplicavel.

CAPITULO III
Procedimentos

SEc<;:Ao

I

Procedimentos em geral
Artigo 3-"
Instrucao do pedido ou cornunicacao
I - 0 requerimento inicial de informacao previa , de autorizacao, co
municacao previa e de licenca relativo a operacoes urbanisticas obedece
ao disposto no artigo 9.° do RJUE e sera instruido com os elementos
previstos na Portaria n.? 232/2008 , de I I de Marco e em conformidade
com a Portaria n." 216-A/2 008, de 3 de Marco .
2 - Deverao ainda ser juntos ao pedido de informacao previa, de
cornunicacao previa ou de licenca relativa a operacoes urban isticas, os
elementos complementares que se mostrem neces saries a sua correcta
cornpreensao em funcao, nomeadamente, da natureza e localizacao da
operacao urbanistica pretendida, aplicando-se para 0 efeito 0 disposto
no n." 3 do artigo 11 .° do RJUE .
3 - Quando se trate de obras de alteracao ou de arnpliacao. sujeitas a
licenciamento ou a cornunicacao previa, 0 projecto de arquitecrura sera
ainda instruido com pecas desenhadas que expressem com clareza quais
os elementos arquitectonicos a demolir e ou a construir, designadamente
atraves de grafismos distintos devidamente legendados, con forme 0
descrito no n." I do artigo 8.° do presente Regulamento .
4 - As escalas indicadas na legenda das pecas desenhadas nao dis
pensam a indicacao clara das cotas definidoras de vaos, espes suras de
paredes, pes-direitos, altura total do edificio desde a cora da soleira a
cumeeira, profundidade aba ixo da soleira; afastamentos do edificio
( incluindo beirado e corpos salientes) aos limites da parcel a ou lote, ao
eixo da via publica, ao passeio, a berma de estradas, carninhos, serven
tias, ribeiras e demais lugares de dominic publico sujeitos a servidao
adrninistrativa.
5 - Nos pedidos de alteracao de licenca de loteamento cabe ao
requerente identificar os proprietaries dos lotes constantes do alvara e
respectivas moradas que, nos termos do n." 3 do artigo 27.° do RJUE,
deverao ser notificados, juntando documentos cornprovativos da tiru
laridade dos respectivos lotes . Nos casos em que se revele impossivel a
identificacao dos interessados ou se frustre a notificacao atras mencio
nada , a notificacao sera feita por edital a afixar nos locais de estilo e no
sitio da internet da Camara Mun icipal de Vila Franca do Campo.
6 - A alteracao de operacao de loteamento objecto de comun icacao
previa so podera ser deferida se for demonstrada a nao oposicao da
maioria dos proprietaries dos lotes constantes da referida comunicacao,
podendo, para 0 efeito, ser apresentada declaracao subscrita por esses
proprietarios, acompanhada de documentos comprovativos das titula
ridades relativas aos respectivos lotes.

7 - Na cornunicacao previa, 0 comunicante devera, aquando da
instrucao do processo, propor as condicoes relati vas a ocupacao da via
publica ou a colocacao de tap urnes e vedacoes, tal como previsto no
n." 2 do artigo 57.° do RJUE.
Artigo 4.°
Requerimentos
1 - 0 pedido de inforrnacao previa, comunicacao previa, licenc ia
mento ou qualquer outra pretensao a apresentar pelos interessados, sera
formalizado , por escrito, sem prejuizo do previsto no artigo 11.°, por
recurso a rneio electronico e atraves do sistema previsto no artigo 8.°
do RJUE e de acordo com 0 artigo 74.° do Codigo de Procedimento
Administrative, e devera conter:

a) A designacao do orgao administrativo a que se dirige;
b) A qualidade em que 0 requerente intervern no procedirnento ad

rninistrativo;
c) A identificacao completa do requerente que sendo:

cal Pessoa singu lar - devera indicar 0 seu nome , nurnero do bilhete
de identidade ou do cartao de cidadao e de contribuinte fiscal, telefone
de contacto e, ainda, a indicacao do local de residencia e, caso possua,
endereco electronico;
cb) Pessoa colectiva de natureza comercial - devera constar do
requerimento a denorninacao social da firma, 0 nurnero da matricula no
registo comercial, 0 nurnero de pessoa colectiva, a indicacao da sede
social, telefone de contacto, domicilio do seu representante legal e. caso
possua, endereco electronico;
d) A indicacao do pedido devera ser e fectuada em termos claros e
precisos, contendo a exposicao dos factos em que aquele se baseia e, se
possivel, os respectivos fundamentos de direito, devendo , ainda , indicar
o tipo de operacao urbanistica a realizar utilizando a tipologia definida
no artigo 2.° do RJUE, bern como a respectiva localizacao;
e) Data e assinatura do requerente ou seu representante legal.
2 - 0 pedido ou cornunicacao e acompanhado dos elementos instru
torios prev istos na Portaria n.° 232 /2008 , de II de Marco.
3 - Com a apresentacao do requerimento ou cornunicacao por via
electronica e emitido recibo, entregue pela mesma via.
4 - Se 0 requerimento nao satisfazer 0 disposto nos nurneros I e 2,
o seu signatario sera convidado, pelo gest or do procedimento, a suprir
as deficiencies existentes.
5 - Serao lirninarmente indeferidos os requerimentos 0<\0 identifi
cados e aqueles cujo pedido seja inintel igivel.
6 - Os requerimentos devem fazer- se acompanhar dos documen
tos cornprovativos dos factos a1egados pelos interessados e relevantes
para a instrucao do procedirnento administrative, conforme decorre do
artigo 88.° do Codigo de Procedimento Adrninistrativo.

SEcCAo II
Tramitacao processual
Artigo 5-"
Ex tractos de Plantas
Os extractos das plantas de localizacao e das plantas que constituem
os pianos refer idos neste Regulamento e demais legislacao em vigor,
a anexar para instrucao dos processos, serao fomec idas pela Camara
Municipal no prazo de dez dias, mediante a sua requisicao e previo
pagamento da respectiva taxa.
Artigo 6-"
Direito

a inforrn acao

o pedido

de inforrnacao sobre os instrurnentos de planeamento e
gestae territorial , referido na a1inea a) do artigo 110.° do RJUE , devera
ser instruido com a planta de localizacao a escala 1:2000 ou superior.
Artigo 7."

Apresentacao das pecas
Das pecas que acompanham os projectos sujeitos a aprovacao muni
cipal, constarao todos os elementos necessaries a uma definicao clara
e completa das caracteristicas da obra e sua irnplantacao, devendo,
designadamente, obedecer as seguintes regras :
a) Todas as pecas escritas devem ser apresentadas em formato A4
(2 [0 mm x 297 mrn), redigidas em portugues, numeradas. datadas e
assinadas pelo tecnico autor do projecto. com excepc;:ilo dos documentos
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ofic iais o u suas co pias e dos req uer imentos que se rao ass inados pel o
dono da obra ou do seu rep resent ant e legal ;
b) Todas as pecas dese nhadas devern ser apresentadas a tinta indelevel,
em folha rect an g ular, devi darnente dobrad as nas d im en s6es 2 10 mm x
x 2 97 m m (form ato A4 ), em pa pe l de reprcducao, nao devendo ter,
de ntro do poss ive l, ma is de 594 mm de altura e possui r boas condicoes
de leg ibi lidade, sen do ta mbern nu m er adas , datadas e ass inad as pe lo
autor do projecto:
c) Todas as pe cas do proj ecto, escritas ou desenhadas, so sera o ace ites
se tiverern uma da ta igu al o u in ferior a 180 dias coruados a part ir da da ta
de apresentacao nos services, se m preju izo de praz o di fer ent e fixado
em legislacao especlfica;
d) As es calas indic adas nos desenho s nao dispensam a indica cao das
cotas de finidora s dos va os , da es pessura de paredes, dos pe-d ire itos ,
das alturas dos beirados e das cum eeiras e da dirnen sao dos co m pa r

timentos;
e) Q uaisquer ras uras s o se rao aceites se forem de pequena m onta e
estiverern devidarn cnte res s alvadas na m em oria de scritiva .

11

Artigo 8.0
Des enh os de alt era cao
I - Nos dese nh os de alteracao e sobr ep osicao, e enquant o na o fore m
oficialmente aprovada s outras norm as , devern ser aprese ntado s :
a) A pre to - os ele me nto s a co nservar;
b) A verm elho - os elemen tos a con struir;
c) A am arelo - os e lem entos a d~m oIir.

2 - Nos projectos que envolvam alte ra coes de vu lto , pcderao ain da
ser ex igidas pe cas desenh adas se par adas, co ntendo um as a defini cao do
existente e outras a definicao do projectado, representad as com as co res
indicadas no nurnero an terior.
Artigo 9°
Devoluc a o de documentos
I - Os doc umentos origi na is ap rese ntados peJos requ erentes para
co rnp rovar afirm acoe s o u fac tos de interesse de ver ao ser devolv idos
qu and o dispen saveis e exi g idos pelo declarante.
2 - Q uando os docum ent os devam ficar apensos ao pro cesso e 0
ap resent ante man ifestar in teresse na sua devol ucao , os Se rv ices e x
tr airao as fotoc o pias neces sar ias e de vol verao 0 original, co bran do a
taxa respec tiva .
3 - 0 funcion ari o que pr oceder de vol ucao do s documento s an otara
sempre na peti cao a ven ficacao da respecti va aute nti cidade e co n formi 
dade, rub ri can do c refe rind o a eruidade e a da ta da emiss ao .

a

Art ig o 10.0

cada urn estar devidarnente iden tificad o com a res pectiva exte nsao da
aplicaca o, associ ada sua es pec ialidad e [E x: I_ Est_ . (estabilidade) :
I_ Agu _ .. (redes de ag uas) ; I_ Esg_ ... (rede de esg otos ): I_Tel_ ... (infra
-estruturas de telecom un icacoes ); I_G as_ ... (p roj ecto de gas ); I_Ctm
(co mpo rtamento termico); I_Acu_ ... (estu do acustico); I_ S ie_ ... (pro 
jecto de Seguranca Cont ra lncendio em Edifi cios )).
Grupo C - Levan rame nto top ografico ge orr eferenciado, em format e
DWG ou DX F, que in cl ua layers , be rn identi ficativas dos seguintes
ele men tos :

a

Lim ite do terr eno e xiste nte ;
Co tas exis te n tes associadas aos respectivos pontes;
Muros exist entes (se for 0 cas o);
Talude s exi stentes (se for 0 caso );
Vias ex iste ntes :
Ele me ntos construt ivos ex isten tes ,
G ru po D - Pl an ta de implantaca o sobre levantam ento top ografico
geo rre ferenciada, em form ate DWG ou DXF. que inclua layer s , bern
ide nti fica tivas dos seg uintes ele ment os :
Limite do terreno exist ente;
Muros prop osios (se for 0 cas o);
Ta ludes pr opost os (se for 0 cas o) ;
Vias ex istc ntes ;
Vias prop ost as (se for 0 caso);
Elemento s cons tru tivos pro pos tos (Po ligono de Bas e de lmplan taca o
dos Ed ific ios)
G ru po E - Plan ta de im plan tacao so bre levan tarriento top ografico
geo rre ferencia da , em forma te DW G ou DXF, qu e inclua layers, bern
iden tifi cativas, dos elementos qu ecompoe m as areas de cedencia para
furura integraca o do dom inio publico (se for 0 caso).
b) Pecas escr itas: PD F (Portable Doc um ent Fo rm at) .

4 - Sem pre q ue no dec orr er do proc esso se verificare rn alte racoes
aos elementos atras refer idos, deverao se r entregu es novos ficheir os com
as res pe ctivas alter acoes , des ig nadam ent e na fase de emissiio de al var a
de licenca de obras e de licenca de ut ilizacao (te las finais ).
Artigo 12.0
R egim e transitori o
Enquanto 0 si stema info rm atico nao esti ver em pleno funcionam ent o,
os procedimentos segu irao a sua tram itacao em pap el , de vend o 0 requ e
rirnent o previsto no n." 6 do art igo 9 .0 do RJUE se r acom panhado de
duplicado, sendo a copia devo lvida ao requerente o u co m unic an te depoi s
de nela ser apost o carimbo com data da rec epcao do o r ig inal.

!l\um ero de cap ia s

I

I - 0 pedido e as resp ectivas pecas desenh ad as serao aprese ntad os
em dois exe rnplares , acresci do s de tan tas copias, quant as as necessarias
para as co nsultas as entidades exteriores.
2 - A cop ia do pedid o e de vo lvi da ao requ eren te ou co mun ican te
ap os 0 de ferime nto ou adm issao de vidament e car im ba do e co m dat a do
res pe ct ive desp ach o ou aceitacao .
A rt igo J1.

0

S u po r te Informatica

I

I - Co m vist a a tramitacao de smater ializada dos pr ocedimentos
previstos no RJUE, inc luindo as co ns agr adas no artigo 8.0 -A do RJUE,
os pro cessos administrati vos deverao ser aco mp anhados de um a co pia
em supo rte inform atico de tod os os proj ectos .
2 - A inform acao co nstan te no supo rte info rm atico devera ser or 
gani zad a de forma se me Jh an te aos e lem entos impressos, com a mesm a
sequencia e conteudo, distinguindo clar am ente as varias especial idades.
3 - Os elementos prev istos nos numeros anteriores deverao ser
apr esentados nos seguintes formatos:

I

a) Pecas desenhadas : DW G e o u DWF (Des ign Web Format) , qu e
devern estar divididos em cinco gru po s di stin tos, co rres po nd endo, ca da
urn, a um ficheiro diferente , par a m elh or tr atament o da info rm acao, nos
m old es a seguir defi nidos :

I

I

Grupo A - Elementos relacionados com 0 projecto de arquitectura:
plan tas da arquitectura, devendo cada urna apres entar-se devidamente
identi fic ada co m a resp ec tiva ex tens ao da aplica"iio util izad a para a sua
leitura (Ex : I_A r ~ ...)
Grupo B - Element os rela ci onados com os projectos de especial i
dade: plantas de cad a pr ojecto de es pec iaIida de apresen tado, devendo

CAPITULO IV
Projecto de especialidades
Arti go 13. 0
Proj ecto de a rranjo dos espacos exte ri ores
I - Nas operacoes de lot earnento o u se mpre qu e a natureza das
interven coes 0 justifi que , a Cam ar a M un ici pal exig ira a e ntrega do
pr oj ecto de arr anj os exterior es, devendo es te ser apr esentado em es cal a
.
ad equada e composto por :

0) Mem oria de s crit iva e justifi ca tiva ;
b) Levantarne nto top ogra fico ;
c) Pl an ta geral ;
d) Plan ta de irnplantacao (altirnetrica e plan imetrica);
e) Plan ta de pavimentos;
fJ Planta de plantacao (arv ores, arb ustos, herb aceas e seme nteiras);
g) Plan ta de dr en agem ;
h) PIanta de re ga;
i) Plan ta gera l de ilurrunacao ;
j ) Planta de eq uipamento, rnob iliari o urbano e local iz acao de con te n
tores de residu os so lidos urb an os;
k) Po rm enores de construcao (nomeadamente, muros e escadas);
1) Terrno de resp onsabilidad e subscr ito po r tecni co hab ilita do;
2 - Poder iio s er dispen sadas ou apresen tadas conjunt am ente algum as
das pe"as desenhad as acim a enum eradas , desde que , em conjunto com
a m em oria descritiva sejam con s ideradas su ficientes para a co rrecta
compreensao do proj ecto.
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An igo 14."
Projecto de a rruament os
Nas operacoes de lotearn ent o ou sempre que a natureza das int erven
justifique, a Camara Municipal exigira na entrega do projecto de
arruarnentos a sinali zacao , cornp osta por:
~5es 0

0) Pormenores da sinalizacao hori zontal ;
b) Pormenores da sinalizacao vertical e de Codigo de Estrada;
c) Planta de sobreposicao dos arruamentos com a ilurninacao publica.

Anigo IS.·
Projecto de execucao
A apresenta cao de projectos de execucao apenas e obrigatoria relati
varnente a operacoes urbanisticas sujeitas a controlo previa municipal a
prorn over em edificios classificados o u em vias de classificacao.

de todo s os propnetari os dos lote s constantes do alvara , com documento
cornprovativo dessa qualidade emitido pela Conservatoria do Registo
Pred ial, bern com o da s respectivas mor adas , para efeitos da s ua notifi
cacao para pronuncia.
7 - Sempre que 0 requerente nao apresente cornprovativo de nao opo
sicao, da maioria dos proprietaries dos lotes, os mesrnosserao notificados
pelo gestor de procedirnento, por via postal com av iso de recepcao , de
acordo com 0 prev isto no numero anter ior, para se pronunciarem sobre
a alteracao pretendida no prazo de 10 dias uteis, podendo, denrro deste
prazo , con sultar 0 processo e apre sentar as s uas reclarnacoes , observ a
cces ou sugestces, por escr ito. no local indicado na not ificacao , edital
ou sitio da internet da autarquia,
8 - Cas o seja impossivel a identificacao dos inieressados, pela forma
prevista no n." 7, ou no caso de 0 nurnero de interessados ser superior a
10, serao notificados per edital a afixar nos locais de estilo, jornal e no
siti o elecrronico do municipio.
A rrigo 19..

Destaque

CAPITULO V
Comunicacao Previa
Art igo 16.·
Inieio dos trabalhos
1 - Caso os elementos previstos no n .~2 do anigo 12." da Ponaria
n." 232 /2008 , de 11 de Marco, nao tenham side entregues, estes devern
constar da cornunicacao do inici o dos trabalhos pr evista no anigo 80 0 - A
do RJ UE, assim como 0 comprovati vo de pagamento das ta xas .
2 - A comunicacao do inicio dos trabalhos devera ocorrer no prazo
maximo de I ano apos a admissao da comunicacao previa.
3 - 0 prazo ma ximo de execucao para a operacao urbanistica nao
pode ex ceder 4 anos.
Anigo 17.·
As obras de urbanizacao

I - Para efeitos do n." I do ani go 53 .· do RJ UE , aplica-se com as
devidas adap ta coe s 0 artigo 54 .. do RJ UE .
2 - A recepcao provisoria das obras de urbanizacao fica condicionada
ao cumprimento do n." I do anigo 86 .0 do RJ UE .

I - A cornunicacao relativa ao pedido de certidao para efe itos de
destaque de parcela devera ser formalizada em requerimento nos termos
do anigo 4 .. do presente Regulamento e devera ser instruida com os
seguintes elementos
0 ) Dcscricao do predio objecto do de staque :
b) Descri cao da parcel a a destacar;

c) Descricao da parcel a sobrante ;
d) Certidao de descricao da conservatoria do registo predial;
e) Docurnento cornprovati vo da legitimidade do requerente;

fJ Levantamento

topografico georreferenciado, delimitando e indi
cando a parcela a destacar e a parcel a restante, com refe rencia expressa
das areas respectivas;
g) Planta de situacao it escala de 1/2000 com a indicacao do local do
im6vel a submeter it operacao urbanistica de destaque;
h) Plantas de o rdenarn ento e condicionantes do s instrumentos de
planeamento especial e municipal de ordenarnento do territorio .
2 - Devera ser entregue 0 suporte informatico nos termos do disposto
no art . l l. " do pre sente Regulamento, com as devidas adaptacoes.
Artigo 20 .0

Operacoes Urbanisticas de Irnpactc relevante

CAPITULO VI
Procedimentos e Situacdes Especiais
Anigo 18.·
Consulta publica
I - Para os efeitos previstos no n.? ] do artigo 22 .. do Decreto-Lei
n." 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redaccao, conferida pel a
Lei n." 60/2007 , de 4 de Seternbro, ficam suje itos a discussao publ ica as
operacoe s de lotearnent o que excedem os seguin tes limites :
0) I ha ( 10 000 m l ) ;
b) 20 fogo s:
c) 10 % da populacao do aglomerado urban o onde se insere a preten
sao , sendo que , para efe itos da presente alinea, por aglomerado urbano
dev era entender-se a freguesia em que se inscreve a pretensao, tomando
-se por referencia demografica os elementos estatisticos dos ultimos
censos do program a de recenseamemo geral da popula~ao executado
pelo Instilll\O Nacional de Estatistica.

2 - Nas situa~5es previstas no numero anterior, a apro va~ao pela
Camara Municipal do pedido de licenciamento ou inforrna~ao previa
de opera~5es de loteamento, e precedida de urn periodo de discussao
pUblica, a efectuar nos termos dos nUmeros seguintes.
3 - Moslrando-se 0 pedido devidamente instruido e inexistindo
fundamentos para rejei~ao liminar, proceder-se-a it consulta pUblica,
feita com uma antecedencia de dez dias uteis , e que durara por urn
prazo de dez dias uteis .
4 -A consulta publica tern por objecto 0 projecto de loteamento,
podendo os interessados no prazo pre visto no numero anterior consultar
o processo e entregar as suas reclama~5es, observa~6es ou su gestoes,
por escrito, no local indicado no respectivo edital ou sitio da internet
da autarquia.
5 - A consulta publica e enunciada atraves de edital nos locais de
estilo, jornal e no siti o da internet da Camara Municipal.
6 - A altera~ao de licen~a de opera~ao de loteamento implica, para
o requerente, a obriga ~ao de indicar it Camara Municipal a identifica~ao

I - Para efeitos de aplicacao do n." 5 do anigo 44 ° do RJUE .
considera-se gerador de impacte urbanistico relevante :
0) Toda e qualquer construcao nao inserida nurna operacao urbamstica
de loteamento que disponha de tres ou mais caixas de escadas de aces so
comurn a fraccoes autonornas ou unidades de utilizacao independentes;
b) Toda e qualquer construcao nao inserida numa operacao de lotea
mento que disponha de mais de seis fraccoes autonornas ou unidades de
utilizacao independentes, ou , mai s de 1000 m? de area bruta de co nstru 
cao com excepcao das caves destin adas a estacionamento;
c) As con strucoes e edificacoes nao in seridas numa operacao de lot e
amento que pela sua natureza, localizacao e dirnensao, constituarn , em
termos tecnicamente fundamentados em procedimento administrativo ,
uma sobrecarga dos niveis de service nas infra-estrururas e ou ambiente,
nomeadamente, ao nivel das infra-estruturas de abastecimento de agua e
saneamento, vias de acesso, trafego e parqueamento, e niveis de poluicao
sonora superiores ao previsto na lei do Ruido .

2 - Sem prejuizo do que antecede, excepcionam -se as obras de
alteracao em im6 veis localizados nas Zonas Historicas, assim defmidas
por pianos de ordenamento do territorio, ou nas areas de protec~ao a
edi ficios classificados.
3 - Para efeitos do n " 4 do anigo 44" do RJ UE, 0 proprietilri o fica
obrigado ao pagamento de compensacao ao Mun icipio, sempre que as
areas de natureza publica e privada nao totalizem as mencionadas na
Ponaria n" 2 J6-B/20 08, de 3 de Mar~o.
4 - As operacoes urbanisticas de impacte relevante estiio sujeitas a
consulta publica, nos terrn os do anigo 18.. do preseme Regu]amento,
sempre que sejam excedidos os limites previstos no n" I do referido
anigo.
Anigo 2J ..
Licen~a

parcial

I - 0 pedid ode licenca parcial parae xecu~ aodeestruturaoudemol icao ,
nos termos do n" 6 do anigo 23° e do n · 3 do art igo 81. 0 do RJUE e acom
panhada dos elementos constantes do n .· I do artigo 76.· do citado dipl oma .
2 - A caucao para demol i~ao da es trutura sera Iibenada apos em issao
do alvara de licenca de construcao
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3 -A caucao para reposicao do ierren o se ra libenada a pedido do
requ erente nas scguintes siruacoes:
a) Se entr etant o se torn arem desneccssarios os trabalhos de demo
lic;:ao ou es cav acao e cont en cao periferi ca e os m esm os nao tiverem
sido iniciados ;
b) Se ja tive r side em itid o 0 alvar a de licen ca de construcao .
4 - Para efeitos dos numeros anteri ores, 0 requerente deve apresentar,
consoante os casos, 0 plan o de dem oli coes, 0 proje cto de estabilidade
ou proje cto de escavaca o e contencao periferica.

4 - 0 promotor das obras previstas no n." 3, do presente artigo, deve ,
ainda, disp or das seg uinres pecas te cni cas - proj ecto m inim o - qu e
garantam, por pa n e dos servicos de fiscalizacao mun icipal , 0 adequa do
acompanhamento dos tra balh os, a sa ber :
a) Planta de irnplantacao ;
b) Plantas, co n es e alcados .

5 - As operacoes urban isticas isen tas nao esta o dispensad as do cum
primento de toda s as norm as legais e regula.ment are s em vig or e esrao
s uje itas a fiscalizacao, a processo de contra-ordenacao e as medid as de
tutela da legalid ad e urbanistica, nos term os pre vis tos no RJUE .

Arrigo 22.°

I

Arrigo 24.°

Obras de escas sa relev ancia urbanistica

I - Para efeitos do disposto na alin ea g) do n.· I do anigo 6"-A ,
do Decreto- Lei n." 555 /99, de 16 de Dez embro e ulteri ores alteracoes,
podem ser consideradas obras de es cassa relevancia urbani sti ca, tal
com o sao definidas na alin ea ao ) do n.· I do artigo 2.. do presente
Regu lamento , as seguintes :

Comunicac ao previa
As obras identificadas no n." 3 do anigo 6.° do RJ UE ficam sujei tas
ao regime de com unicacao prev ia pr evisto nos an igos 34° a 36 .0 -A do
aludido dipl oma legal.
Arrigo 25.°

aj Arrani os de lo gradouros, tais como ajardi naro eOlo e pav jmen

tac;:ao, des de qu e nao prev eja
'.

"I
..

•I
I

•I
I
I

•
•

0

A ltera coes a licenca ou co m unicaca o p revia an tes
do ini cio das obr as ou trabalh os

abate de arvores de especi e veg etal

~

b Tanques de apo io agri cola ate 1,20 m de altur a. desde qu e nao
con mem com
bll~
c
as de acesso ara essoas co m mobil idade condi cion ada e
eJimina ao de barreiras arqunectonicas, como muretes e e!!Taus, uando
loca lizadas entr o 0 ogra a ura ou e ificios paniculares;
.
" llI.6s.iSlilIilS de tar.dlJU .Qm area nao superio r a 20 m' e ate 2,5 m
de allUrlL..
. , 'e'
. os ara anim ais de estim a ao, de ca c;:a ou de uarda , ciuj a
area nao exceda os 4 m e. esde que, eumpram 0 ISPOSIO no 9~.
deh.sD.lraS-.d.o M unicipilL de.Yila..ELa.lJ.>;a do Campo:....
j) Alpendres e anex os para arrurnos cuja area nao seja superio r a 20 m'
e a altura m ax ima seja de 2,5 m de cercea;
g) Obras re lativas a muros de div isao ou ved acao nao confinantes
com a via publica, desde que, os mesmos nao ultrapassem 1,80 m de
altura e muros de supo rte ate 2 m de altura;
h ) Co nstrucao de jazigos e co loc acoes de pedra em sepultura;
i) Todas as obras de conservacao , ex cept o as que sej am prornovidas
em irnoveis class ificados ou em vias de classi ficacao ;
j ) Obras de alteracao de fachada que se traduzam apenas na alteracao
de cores aprov ad as pe la C am ara de acord o co m a pos rura muni cipal ;
k) Toda e qualquer obra, da qual nao res ultern mod ifica coe s da area
de imp lanta cao , construcao , cerce a e form a dos telh ados, bern co mo nao
alterern a estrutura de estabilidade e a forma das fach adas;
!) Outras cons truc oes consideradas indi spensaveis a higiene e salu
bridade das hab itacoes desd e que na o impliquem acrescim o de area de
construcao super ior a 10m' ;
m ) Instalacao de aparel hos de ar con dicio nado, antenas, pain e is sola
res, no alcado posterior ou em local na o visivel da via publica;
A constru ao de estruturas de relhad ores, em logradouros
an icu lar
xc er os 2 metros.
o>. Construcao de egu ipam ent os lud ico s, nos term os da aline a s) do
A.~Q...IID:Sl:D.k.Regulamen1o...as.SQ CiadosaediE.c.a.c;:ii.~
e com area inferi or a desta ultima
2 - Nao sao con sideradas obr as de escassa relev ancia urban ist ica as
previs tas no nurn ero acim a sempre que realizadas em imo veis clas sifi
cados de interesse nacional , regional , municipal ou interesse pub lico,
nas respectivas zonas de pr oteccao, nas areas de servidao adrnin istr ativa
e de restri cao de utilidade publi ca.
Artigo 23 .·

I - De acord o com 0 n." 4 do anigo 27° do RJU E, a alteracao dos
term os e condicoes da licen ce, obedece ao procedirn ento administra
tivo previsto par a 0 ped ido inic ial co m as es pe ciali da des constantes do
an igo supra refe rido
2 - Pod em se r utiJizad os no pro cess o adrninistrat ivo de alteracao
os documentos constan tes do processo que se mantenham valid os e
ade quados, prornovendo a Cam ar a M uni cipal , quan do necessari o, a
actualizacao dos mesmos.
3 - A alteracao da licence ou da comunicacao p rev ia da lu gar a
aditam ento ao alvara que, no caso de se tratar de operacao urbanistica
de lotearnento, deve ser o ficio sa.mente comunicado a Conservatoria do
Rcgisto Predial co mpe tentc para e feitos de subsequ en te aver bamento a
descricao predial, contendo a comunicacao em que se tradu z a alterac ao .
4 - As alteracoes especi ficas alicen ca de lotea.mento que se traduzam
na variacao das areas de implantacao e de constru cao ate 3 %, desde que
nao impliqu em aumento do numero de fogos ou alteracao de parametres
urbanisticos cons tan tes de Plano Muni cipal do Ord ena.ment o do Terri to
rio, sao ap rovad as por simples deliber acoes da Camara M un icipal, co m
disp ensa de qu aisquer outras forrn alid ades , sem prej ui zo das dem ais
disposicoes legais e regula.mentares apli caveis.
Arrigo 26..

Alteracoes durante a execucao da ob r a
I - As alteracoes em obra ao proj ecto inicialmente aprovado que
nao corresponda.m a obr as que es tiv essem submetidas a prev io licen
ciam ento esta o s uj e itas, em conform ida de com 0 artigo 83 .° do RJUE, a
cornunic acao previa nos term os pre v istos no anigo 35 .°, desd e que essa
cornunicacao sej a efectuada com a antecedencia nec ess ar ia par a que as
obras esteja.m co nc luidas ant es da apr esentacao do requerimento a que
se re fere 0 n." 1 do art igo 63.° do RJ UE.
2 - As alteracoes em obra ao proje cto inicialmente aprovado e qu e
envo lvam a real iza cao de obras de ampliacao ou de alteraco es a implan
tacao das ed ifica coes, estao sujeitas, em con form ida de com 0 anigo 83.
0
c do RJU E, ao procedirnento adm in istra tive previsto nos artigos 27. ou
35", consoante os casos.
3 - Nas siruacoes previstas nos numeros anteri ores apen as sao apre 
se ntados os elementos instrutori os que sofrerem alteraco es .
4 - Podem ainda ser efe cruadas, sem dependencia de cornuni cacao
previa a Camara Municipal, as alteracoes em obra que nao correspondam a
obras queestivessem sujeitas a previo Iicen cia.mento ou comun icacao previa.

Isencao de licenca e Cornunicacao Previa
I - Os actos que tenha.m por efei to 0 destaque de um a uni ca par cel a
de predio co m descri cao predial es tao isen tos de licen ce de sd e que
cum pra.m, cum ulativam ent e, os requ isit os previsto s no n." 4 e 5 do
artig o 6.° do RJ UE.
2 - As obras identificadas nas alineas do n." I do anigo 22 .0 do pre
se nte Regularnent o, bern como as obras identifi cad as nas alineas 0), b).
i) e j) do n" J do an igo 6", e, ainda, as pre vistas nos anigos 6"-A e 7" ,
todos do RJUE estao isentas de licenc;:a e de comunicac;:ao previ a.
3 - Nao ob stante se tratar de operac;:oe s nao suj eitas a qualquer pro
cedimento de controlo previo, devem os interessados dar conhecimento a
Cam ara Mun icipal , com a ante cedencia minima de 5 dias, relativa.mente
a data prevista para 0 inicio das obras, da realiza c;:ao das me sm as e 0 tipo
de operac;:ao qu e vai ser realizada nos termos e par a os efeitos previstos
no anigo 80 .0-A e anigo 93.°. todos do Decreto-Lei n" 555 /9 9, de 16
de Dezembro, e ulteriores al terac;:oes.

Arrig o 27 .°
Telas Finais

CY-

A Cam ara Mun icipal podera exigir a apresen tacao de tel as finais
dos proje ctos corresponden tes a obra efec tivam ente exe cuiada, nomea
damente quand o tenham ocorri do alt er acoes dur ante a obra, de acordo
com 0 n." 2 do anigo 83.. do RJUE .
(j- As telas fmais deverao ser entregu es com pedido de autoriza c;:ao
de utiJizac;:ao, acompanhadas com term o de responsa bilida de e mem 6ria
descritiva e j ustificativa das alterac;:oes efectu adas .
Artigo 28 ..
Do procediment o de renovac;:ao
I - 0 titular da licen c;:a ou com unicac;:ao prev ia que haja ca ducado
pode , em confo rm idade co m 0 arti go 72.° do RJ UE, requ er er no va
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Iicenca ou apresentar nova comunicacao previa, dando assirn origem it
abertura de urn novo processo administrative a instruir nos termos da
lei e do presente Regulamento.
2 - Sempre que estejamos em presenca de uma obra com alvara de
licenca ou admissao de cornunicacao previa caducada , sem prejuizo
das obras inacabadas, 0 procedirnento segue a tramitacao da renovacao
do processo acompanhado de declaracao do tecnico responsavel sobre
o estado actual da obra e registo complementar no livro de obra com a
entrega de fotocopias.
3 - Em qualquer uma das situacoes descritas, 0 pedido de emissao do
alvara de licenca ou admissao de cornunicacao previa deve encontrar-se
acompanhado com os documentos previstos na legislacao em vigor para
o valor total da obra a executar.
4 - Sem prejuizo do disposto no nurnero anterior, ao processo admi
nistrativo de renovacao, desde que 0 novo requerirnento seja apresentado
no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data da caducidade, aplicar
-se-a 0 previsto no n." 2 do artigo 25.· do presente Regulamento.

I

I
I

1

nos terrnos previstos no regime de gestae de residuos de construcao
e dernolicao nela produzidos, e a reparacao de quaisquer estragos ou
deterioracoes que tenha causado em infra-estruturas publicas, sendo 0
cumprimento destas obrigacoes condicao de recepcao provisoria dessas
obras ou ernissao do alvara de autorizacao de utilizacao, sem prejuizo
do disposto no n." 2 do artigo 86 .0 do RJUE;
b) Nos casos de comunicacao previa, as obras de urbanizacao deverao
ser concluidas no prazo proposto pelo comunicante, 0 qual nao podera
exceder:
ba) urn ano, quando 0 valor dos trabalhos seja igual ou inferior a
300.000,00E (trezentos mil euros) e edificacoes com area de consrrucao
ate 500 m2;
bb) dois anos, quando 0 valor dos trabalhos ou area de consrrucao for
superior aos limites da alinea anterior.

Artigo 34..

Artigo 29.·

Obras de edificacao em area abrangida
por operacao de loteamento

Do pedido de prorrogacao do prazo
Os pedidos de prorrogacao dos prazos de execucao das obras de
edificacao ou uroanizacao, em conformidade com os artigos 53.· e 58.·,
respectivamente, do RJUE, devern ser formalizados dentro do prazo de
validade da Iicenca ou do prazo fixado na cornunicacao previa e com
a antecedencia minima de 30 (trinta) dias relativarnente ao seu termo.

As obras de edificacao em area abrangida por operacao de loteamento
so podem ser aprovadas, mediante comunicacao previa, para efeitos
do disposto no n.? 4 do artigo 57.. do Decreto-Lei n." 555/99 , de 16 de
Dezembro e ulteriores alteracoes , desde que naquela ja se encontrem
executadas e em service as seguintes infra-estrururas primarias:

Artigo 3D·

I
l
I
I
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Transmissao de Lotes

o proprietario de urn lote que 0 pretenda alienar, devera comunicar a
Camara Municipal 0 novo adquirente do mesmo, para que esta disponha
sempre de uma Iista acrualizada de todos os seus proprietaries .
Arrigo 3[·

Impacte semelhante a uma operacao de loteamento
I - Para efeitos de aplicacao do n.? 5 do artigo 57· do RJUE,
considerarn-se com irnpacte semelhante a uma operacao de loteamento,
as operacoes urbanisticas de que resuJte:
a) Toda c qualquer construcao nao inserida numa operacao urbanistica
de lotearnento que disponha de mais de uma caixa de escadas de acesso
comum a fraccoes autonornas ou unidades de utilizacao independentes:
b) Toda e qualquer construcao nao inserida numa operacao de lotea
mento que disponha de tres ou mais fraccoes autonornas ou unidades de
utilizacao independentes com acesso directo a partir do espaco exterior;
c) Toda e qualquer construcao nao inserida numa operacao de lotea
mento que disponha de rnais de quatro fraccoes autonomas ou unidades
de utilizacao independentes, ou mais de 700 m2 de area de consrrucao
com excepcao das caves destinadas a estacionamento ;
d) As construcoes e edificacoes nao inseridas nurna operacao de lote
amento que, pela sua natureza, localizacao e dirnensao, constituarn, em
termos tecnicamente fundamentados em procedimento administrativo,
uma sobrecarga dos niveis de service nas infra-estrururas e ou ambiente,
nomeadamente ao nivel das infra-estrururas de abastecimento de azua
e saneamento, vias de acesso, trafego e parqueamento

2 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, excepcionam-se
as obras de recuperayiio e de modifica<,:iio interior e exterior, de imoveis
localizados nas Zonas Historicas de Vila Franca do Campo, conforme
zonalmente definido no Plano de Urbanizayiio do Concelho e Areas
Envolventes .
Artigo 32.·

Equipamentos que criem campos electromagneticos
1 - 0 licenciamento de obras para instalayilo de equipamentos
susceptiveis de criar campos electromagneticos deveriio respeitar os
principios orientadores contidos no n.· 2 da Resoluyao da Assembleia
da Repu.blica n" 5312002.
2 - E vedado 0 licenciamento das obras previstas no nUmero anterior
quando localizadas a distancias inferiores a duzentos e cinquenta metros
de equipamentos colectivos de utilizayao publica.

a) Arruamentos devidamente terraplenados com ligacao a rede viaria
publica que permitam a circulacao de veiculos:
b) Rede de abastecimento de agua;
c) Rede de drenagem de aguas residuais (esgotos);
d) Rede de energia electrica de modo a garantir-se a ligacao para a
potencia requerida
Artigo 35.0

Alteracoes

a licenca ou comunicacao previa

1 - 0 pedido de alteracao dos termos e condicoes da licenca de
operacao de loteamento devera ser notificado aos proprietaries dos lotes,
nos terrnos do n." 3 do artigo 27.0 do Decreto-Lei n." 555/99, de 16 de
Dezembro , na sua redaccao actualizada.
2 - Quando 0 nurnero de lotes seja igual ou superior a 10, a notifi
cacao sera feita via edital a afixar no local onde se situa 0 loteamento,
na Junta de Freguesia respectiva enos lugares de estilo do Edificio dos
Pacos do Concelho
3 - Nos casos em que haja lugar a notificacao pessoal, 0 requerente
devera apresentar certidao da Conservatoria do Registo Predial com a
identificacao dos proprietaries dos lotes aquando da apresentacao do
pedido de alteracao.
4 - Nas situacoes em que os edificios intcgrados no loteamento
estejam sujeitos ao regime da propriedade horizontal, a notificacao
prevista no n." 3 recaira sobre 0 legal representante da adrnimstracao do
condominio,o qual devera apresentar-actada assembleia de cond6minos
que contenha decisiio sobre a oposicao escrita prevista na lei.
Artigo 36.0
Suspensao da licenca ou com unicacao

I - A Camara Municipal de Vila Franca do Campo pode suspender
as licencas concedidas ou cornunicacoes previas admitidas sempre
que, no decorrer dos respectivos trabaJhos, se verifique a descoberta de
elementos arquitect6nicos ou achados arqueologicos .
2 - 0 prosseguimento dos traba1hos depende da realizayao dos traba
Ihos arqueol6gicos a levar a efeito no local em causa, sendo os mesmos
acompanhados de urn relat6rio fUlal, 0 qual sera fundamental para pro'
ceder ao levantamento , ou nao, da suspensao da respectiva licenya ou
comunicayao previa., tudo isto, no estrito cumprimento da Lei n.o 107/0 I,
de 08 de Setembro, a qual estabelece as bases da poJitica e do regime
de protecyao e valorizayao do patrimonio cultural.

CAPiTULO VII
Propriedade horizontal e conven/yao de pisos

Artigo 33.·
Condi~Oes e prazo de execu~ao das obras de urbaniza~ao
e de edilica~iio em procedimento de comunica~iio previa

Artigo 37.°
Instru~ao

I - A admissiio da comunicayiio previa para realizayao de obras de
urbanizayao fica sujeita as seguintes condiyoes:

Para efeitos de constituiyiio de propriedade horizontal de edificios, 0
pedido deve ser instruido com os seguintes elementos :

a) Concluidas as obras de urbanizayao, 0 dono das mesmas fica
obrigado a proceder ao levantamento do estaleiro, iIlimpeza da area

a) Requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Camara Municipal,
do qual deve constar a identificayiio comp!eta do titular do alvara de
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licen ca ou do comunica nte, com indicacao do nurnero e ano do respcc
tivo alvara, incluindo 0 se u dom icilio o u sede , bern com o a res pectiva
lo cali zacao do pred io (ru a, nurn ero de poli cia , freguesia ) ;
b) Do requerimento deve constar igualmente a indicacao do pedido
em term os clar os e preci sos ;
c) Dec lara cao de responsabilidade de tecn ico devidamente qualifi
cado, assumindo inteira responsabilidade pela elaboraca o do relatorio
de propriedade horizontal ;
d) Relatorio de propriedade horizontal com a des cri ca o sum ar ia do
predio e indicacao do numero de fraccoes autonornas, designadas pelas
respectivas tetras maiusculas. Cada fraccao autonorna deve discriminar 0
andar, 0 destino da fracca o, 0 num er o de poli cia pelo qual se pro cessa 0
acesso fraccao (quan do exista), a desi gnacao dos aposentos, incluindo
varandas , terra ce s se os houver, gara gens e arrum os, ind icacao de areas
cobertas e de s cobertas e da per centag em ou permila gem da fracca o
relativamente ao valor total do predio;
e) Indicacao de zonas co mun s - descricao das zonas co m uns a de
terminado gru po de fraccoes e das zonas comuns relati va m ente a to das
as frac coes e numeros de policia pelos quais se process a 0 seu acesso ,
quan do esses numeros existam ;
/) Pecas de senhadas - dua s co pias , com a designacao de todas as
fraccoes autonornas pel a letra rnaiuscula respectiva e com a delimiiacao
a cores de cada fraccao e das zon as comuns.

A rt igo 42.0
Asccnsores
Nos edifici os de habitacao colect iva com ires pisos acima da cota do
arruamento que Ihe da serveniia, e obrig atoria a instalacao , no minimo ,
de urn as cen sor, 0 qual devera servir todos os pisos. in cluindo os que
evenrualmente existam aba ixo daquela cota de sole ira (ca ve s), se m .
prejuizo do cumprimento das demais obrigacoes previstas so bre est a
materia no Decreto-Le i n.? 163/200 6, de 8 de Agosto ,
Art igo 43.0
Escada s

a

Nos edificio s de habitacao colectiva com caves, ind ependentemente
do tipo de ut ilizac;:iio das me smas, estas dev ern ser obrigatoriamente
servidas pelas escadas de aces so comum do edific io.

CAPiTULO VIII
Constru 90es
SEC(:AO J

Arti go 38 .0

Edificios em geral

Obra em partes t-omuns
I-

Artigo 44.0

Sernpre que se tratar de obras em parte comum de predio con sti

ruido em regime de propriedade horizontal , 0 requerente devera entregar,
j untam ente com 0 pedido , docum ento cornprovativo da autorizacao dos
restantes condo rninos ou acta da respect iva assembleia, na qual se ateste
a deliber acao, tom ada por mai or ia representativa de 2/3 do valor total
do pred io, autorizando a respec tiva pretensao.
2 - 0 previst o no nurnero anterior tarnbern se aplica nos cas os de
pretensiio e reali zacao de o bras qu e modifiquem a linha arqu itectonica
ou 0 arranjo esteti co do ed ificio.
3 - Sempre que haja Jugar a o bras em fraccao, inserida em predio
co nstituido em propriedad e horizontal , que impl iquem uma alteracao
da su a ut iliza cao, de acordo com 0 respe ctive tirulo con stitutive de pro
priedade horizontal, 0 documento comprovativo de autorizacao ou acta
da correspondente assembleia de condo rninos que aut orize a preiensao
devera corner 0 consentimento ex presso da totali da de dos propri etaries
das fraccoes do predio.
Art igo 39 .0

Convencao de direito e esquerdo
Nos ed ificios co m mais de um andar, cada um deles com doi s fogos
o u fra ccoe s , a de signa cao de «d ireito» cabe ao fogo ou frac cao que se
sirue a direita do observador que entra no edificio e tod os os qu e se
enc o ntrem na me sma prurnada, tanto par a cima co mo par a baix o da
cota do pavimento da entrada.
Art igo 4 0.0
Deslgnacao das fr accoes
Se em cada andar existirem tres ou rnais fraccoes ou fog os, os me sm os
devern ser refe ren ciad os pelas letras do alfabeto, co mecan do pela letra
«A » e no sentido dos ponteiros do relogio .
Artigo 41. 0
Designacao dos pis os
Os pa vimentos dos edificios sao designados de acordo com a seguinte
regra:

a) Res-do-chao - corres ponde ao piso cuj o pavimento esta a cota
da via publica de acesso ao edificio, com uma tolerancia para mais ou
para men os de I m. Nos casos em que 0 mesmo edificio seja servido por
arruamentos com niveis diferentes, assum e a designa cao de res -do-cha o
o piso cuj o pavirnento tenh a a sua cota relacionada com a via de acesso
de nivel inferior que the da serv entia ;
b) Caves - tod os os pisos que se de senvolvam a niveis inferiores
ao res-do-chao, designando-se cada urn deles, respectivamente, por
I.' cave, 2.' cave, et c.;
c) Andares - todo s os pisos que se de senvolvam a niveis s uperior es
ao res-do-chao, designando-se cada um dele s par 1.0 andar, 2. 0 andar, et c.;
d) Agua furtada - qualquer piso resultante do aproveitamento do
viio do telh ado .

Z.ona Hlstorica da Vila
AZona Historica do Municip io de Vila franca do Campo e const iruida
pelo nucleo rna is anti go da Fre guesia urbana de Sao M iguel , que se
desenvolve da orla costeira ate
margens da Estrada Regi onal n." I-J .",
e on de se local izam os irnoveis mais relevantes .

as

Artigo 45,0
C o n d icoes de Edilicabilidadc

I-

Na Zo na Historica do Municipio de Vila Fran ca do Campo, as
dern olicoes , alteracoes e ampliacoes de edificacoes ja ex istentes o u a
construcao de novas ed ificacoes ficarn suje itas as cond icoes de edi fi
cabilidade constantes dos numeros seguintes.
2 - A dern olicao das edificacoes ja existe ntes so podem ser au tori
z adas pel a Cam ara Municipal de Vila Franca do Cam po , quando funda
rnentadas em razoes de ordem tecnica ou social, desde que precedida de
vistori a que conclua e justifique a impossibilidade tecnica de manutencao
da construcao existente .
3 - As alte racoes e ampliacoes de edificacoes ja existentes so podern
ser autorizadas pela Camara Municipal de Vila Franca do C ampo desde
que respeitem as segui nt es regras:
a) Manuten cao das regras de equilibrio, de simetria e cornposicao
das fachadas , dos ritm os e composi cao dos vao s, qu ando idenufi
cave is ;
b) Salvaguarda dos elementos arquite ctonicos estruturais de compo
sicao intemos e extemos com val or arquite ctoni co mais si gnificat ive ,
nomeadamente, confi guracao, iexrura e cor do s telhados , soco s, co m i
jas ou beirados, cunhais, moJduras, ocul os , materiais, desenho, cores
e acabamentos, caixilharias e guardas de varandas , identificados por
vistoria muni cipal ;
c) A cerce a e config uracao da co bertur a so podem ser alteradas se dai
resuJtar maior equilibrio para 0 conjunto urbano o nde se inserem ;
d) A correccao dos elementos di ssonantes como tal ident ificados por
vistoria municipal.
4 - A construcao de novas ed ificacoes em espacos aind a nao oc upa
dos s6 podem ser autoriza das pela Camara Municipal de Vila Franca do
Campo de sde que respeitem a integracao volurnetrica e de cornposi cao
arquitectonica na envoi vente, e ob servern as re gras seguintes:

a) Nas fachadas, empenas e muros:
a I) Eo interdita a util izacao de marmorites, mosaicos vidrados, azul ejo s
de interior e cimento a cor natural ;
a2) Os so cos, rernates e cunhais deverao ser de cantar ia de pedra a
v ista ou argam assa pintada de branco , azuliio, cinzento, o cre, verde
garrafa e sangue-de-boi ;
aJ) A Camara Municipal de Vila Franca do Campo pod era permitir a
utiliza c;:iio de oulras cores e m ateriais diferentes dos acruais. desde qu e,
reconh ec idam ente, valorizem a imagem urbana.
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Artigo 4 8..

b) Nas portas, janelas, rnontras e po rtoes :

b I) Niio e penni tido 0 en vidracam en to de sacadas ou varandas;
b2 ) Nao e penniti do 0 usa de ca ix ilharia de al uminio, salvo series
que assegurem ide nt ico aspecto da ca ixi lharia e m madeira o u e m ferro,
e por ap rovacao previa da Ed ilidade ;
b3) Os caixilhos das janel as deverao ser, de preferen cia. pintados de
es mal te, de cor bran ca;
b4) Os vaos das portas e portoes deverao ser, de prefe rencia, p intados
de es malte azu lao, verde ga rra fa, sangue -de -bo i o u ou tr a co r de uso
tradici o nal ;
b5) As gu ardas ou gra deame ntos deverao ser, de prefer enci a, p intados
a preto, ver de garra fa, azu lao o u vermelho -escuro ;
b6) Os vao s destin ados a montras deverao te r em co nside racao a
fenestracao existente e a utilizacao das cores das po rtas e j anel as;
b7) Epr oibida a utilizacao de estores ex teriores o u interiores qu e nao
utilizern ca ixa de estores cam uflad a.

I

,

c) N as cobert uras :

c I ) Devera util iz ar-se telha de barr o regional o u o utras qu e assegurem
identico aspec to, cor cas tanh a, com rern ate em be irado executado em
telha de canudo ;
c2 ) Des de quej us tific adamente enq uadrado nas e di ficacoes v izinhas,
poder-se- a aceitar 0 remate do pan o de fachada feit o por pl atibanda ;
c3) Os pavirne ntos e es pacos pub licos em calcada de bas al to e calcario
devern ser pr eservados;

d) A exibicao de pu blicid ade :
d I) Niio e perrnit ida nas coberturas dos edificios;
d2) No exterior, e penni tida quando se harrnonizar co m a pa is agem
ur ban a envolve nte;
d3) Q uan do em co nso la:
d3.I ) Nao dev e o bstar ci rcu laca o ped onal ou rod oviar ia ;
d3. 2 ) De ve se r realiz ada em mat eriais apro priad os , pre viam ente
aprovados.
d4 ) Os planes de p aineis pu blicitarios, quando paral el os ao plano de
pare de, devern dist ar de ste, no m ax im o, 0,30 m.

a

I

a

1 - As edi ficacoes ser ao con stru idas fa ce das vias ou arru amentos
ou recuadas relativam en te a es tes .
2 - No primeiro caso, e exis tindo passe ios, deve ra, desd e q ue rna
terialmente po ssivel , ser mantida uma largura unifonne de stes a todo
o desenvol vim ento da fac hada prin cip al, segundo valor a de finir pelos
serv ices.
3 - 0 alinh ame nto das construcc es se ra definid o em confonnidade
co m PIanos M unic ipais de Ordenarn ento do Terri torio vali dos e eficazes
o u por alvara de lotearnento no qua l se encon tre definido 0 alinh am ento
a o bservar.
4 - 0 alinham ento das const rucoes de ve ra ainda obse rva r os co n
dic ionalismos do qua dro ju ridico dis ciplin a dor do desenvo lvimcnto
e da ges tae das vias de corn unicacao terrestre na Regi ao A ut6 no ma
dos Acores, em vi gor , no s term os do De cre to Legi slati vo Re gional
n." 39 /2008/A , de 12 de Agosto .

S EC~A O II

Delimita930 dos predios
Artigo 49 "
Alinhamentos d os m ur os
I - Os a1inh amentos dos mu ros de vedacao co m a via publ ica se rao
defin idos pelos se rv ices, dev end o os mesm os se rem par aleJos ao ei xo
das vias ou arruamentos co m os quai s co n finam .
2 - Os pr oj ect os de vera o incl ui r um a pla nta co m in dic acao do s
elem entos geo rnetri cos definidores dos alinhamentos.
3 - 0 a1inh amento dos mu ros devera ai nd a observar os co ndiciona 
lism os do quadro j ur idico disci plinador do desenvolvirnento e da gestae
da s vias de cornunicacao terre str e nos tenn os do Decre to Legisl ativo
Regional n." 39 /2 008 /A, de 12 de Agosto .

Arrigo 50 ."

A rtigo 46."

Muros de vedacao

U sos

1 - Os muros de ved acao confi nan tes co m a via publ ica nao podera o
ter altura superior ~J, 8~acima do nivel dessa mesm a via pu blica,
co nsi der ando 0 pon to correspo nde nte ao res pec tivo medio , pod endo ,
porem , ele var-se a vedacao acima des sa altu ra co m rec urso util iz acao
de se bes vivas, red es ou gra deamento sem pont as lancetadas .
2 - Pode rao vir a se r enc aradas so luco es dive rsas das de fin idas no
num er o pre cedente :

A Camara Mun icip al de Vila Franca do C am po pod e auto rizar a rnu
danca de uso par a fun cao hot eleira ou sim ilar, incluindo se rv ices , comer
cio e an irnaca o, se m prej uizo da lcg islacao em vigo r para estes se ctores
e dos parametros urb an isti cos pr esente s no pre sente Regulam en to .
A rt igo 47 ."
Balances d e C on st r uca o e o u t ro s elem entos so b re a via p u b lica
I-

Alinhament os das constr ucoes

Na o s ao pennit ido s bal ances de constru cao sobre a via publ ica:

0 ) Nos locais em qu e nao se reg is te a exi stenc ia de passe ios cons 

tituidos;
b) Com urn balan ceamento que exc eda urn ter ce da largura do pas seio
adjacent e a ed ificacao, quan do exista, e nao respei te urn afastarn ento de,
pel o m en os, 0,70 m relativamente prumada tom ad a a partir da face
ex ter ior do resp ecti vo lan cil ;
c) Co m urn bal anceame nto sup eri or aIm , ve rifican do -se 0 condi
cio name nto re ferido no pon to precc de nte, desd e que n ao justificado po r
pl an o de po nn en or o u alvara de lotearnento;
d) Em locais em que tal pratica nao se mostre recornendavel dev ido
a prob lemas de fal ta de integr aca o es tetica face envo ive nte, a avaliar
pel os services;
e) Quan do 0 bal anceam ento in terfira com as es pecies arb oreas pre
exi s tentes.

a

a

2 - As varandas , toldos , recl am os " tipo b andeira" ou qua is que r
outros elem entos sal ientes relativarn ente as fach ad as das co nstrucoes,
qu and o estas co n fine rn com a vi a publica e a mesma sej a dotada de
passeio, dev er ao :
0) G ar an tir urna altura minim a disp on ivel de 2,2 m etros ac ima do

res pec tivo pavimento ;
b) G uardar urn recuo de pelo men os 0, 70 m, relativament e
a partir da face ex te rior do lan ci l.

a prum ada

3 - Q uan do nao se regi ste a existenci a de passeio, os elementos refe
ridos no numero anterior deverao garan tir urna altura m inima disp o nivel
nao inferior a 4 ,8 metros relativamente ao pav imento da via pu blica .

a

0 ) Em cons trucoes cujo alcado pr incipal atinja, parcial m ente , a via
pub lica:
b) Em cons truco es implant ad as so bre terren os destin ados a cora bas
tante superior a da via ou arruam ento confinante;
c) Q uando p le name nte j ust ific ado fac e a en vo lve nte e a solu ca o
arqu itecton ica ad opt ada para a co ns truc ao.

3 - Os m uro s de ve dacao e ntre proprierar ios nao po derao ter altura
inferior a 1.80 m etr os.
4 - Reg istan do -se desnivel en tre os terrenos confi narues, 0 pr oprie
tari o do lote ou parcela si tu ado a co ta m ais bai xa tern 0 dire ito de elevar
o seu muro ate 1,80 m acirna do ni vel do terr en o vizinho, sendo que este
parametro de ver a ser refe renciado a part ir do terr en o mai s e le va do .
5 - Acirn a dos nive is referidos no s n ." 5 3 e 4, podera sempre elevar
-se a ve dacao co m recurso util iza cao de se bes vivas , grades sem pontas
lanceta das ou red es de arame .

a

S EC~AO III

CompOSi((30 das fachadas
Arrigo 5 1."
Condicionamentos as zonas de service
1 - Os proj ec tos rel at ive s a o bras de co nstrucao de edi fic ios par a
habitacao deverao prever, definir e repr esentar para todos os fogos urn
sis te ma constru ti vo de m ateri al ad equad o, inte gr ad o na arqui iecrur a
e volumetri a envol vente que, oc ultan do a ro upa estend ida de m od o
que cs ta nao seja v isivel a partir da v ia publica, pos s ib ilite 0 dev ido
arej amento e se cagem .

Ir

I
I
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2 - Igu al con d iciona lismo se ra de o bse rv ar nos proj ectos de re
con strucao, arnpliacao o u alterac ao de edific acoes qu an do envo lv arn
modi flcacoes su bstanciais na area de service.
3 - Para efei tos do dispos to no numero an terior, de verao os servi ces
tecni cos anaJisar, caso a caso, a adm iss ibilidade da sua apl icacao em
co ncreto em funcao do tipo de obra em causa.

vantagens de ordem estetica e urban isti ca e nao se veri fique m incon
venientes de or dem g eral.
4 - S6 e admi tido 0 fec ho das varand as em edificios de ha bitacao
co lec tiva se se verifi carern cum ulativam ente as seguintes cond icoes:

Art igo 52 .0

Civil, de o nde conste a resp ect iva autorizacao, quan do se trate de frac
90eS em pro pr iedade ho rizo ntal, o u com declaracao de concordancia do

Co nd icio na m ento ao aspec to exterior da s ed ificacdes

I-

I

I
I
I

[1J

II

•I
I

Das co bert uras:

0) As co bertu ras das edific acoes se rao em telha ce ram ica reg ional o u
o utra de form a c co r seme lhantes , co m be irais em telh a de can udo ;
b) As coberturas em terrace serao acabadas em m aterial de co r serne
lhante II da cor cerarnica re gional o u do basal to ;
c) A a plicacao de so lucoes par a as co be rru ras, que nao as indicadas
nes te Reg ulamento , fica co ndicionada a lice nc iame nto muni c ipal.

2-

Das paredes exter iores das ed ificacoes :

0) As pare des ext eriores da s ed ificacoes se rao em regra rebocad as e

pintadas , ev itan do -se a utilizacao de tintas texturadas ;
b) As co res das paredes ex terio res dos edificios dcverao ser em ton s
claros e suaves, carecendo de autorizacao municipal.

3-

Das port as, j anelas e pers ianas de ex te rior:

0) Quando sej am pintadas , as portas e as pe rsi anas deve rao ser em cor
esc ura, nomeadamente vermelho escuros, verde-esc uro ou cas tan ho e,
as cai xil harias das j anelas de verao se r, em regra, bran cas ;
b) Q uando se o pte por alumi nio par a a construcao dos ca ixi lhos, de
verso dar-se preferencia aos desenh os, perfis , core s e texturas, que rnais
se assem elhem aos tradi cionalmente construidos em made ira;
c) 0 desenho das portas, das janelas e das pe rsian as de exterio r, devera
ser simp les e sem elementos decorat ivos que desvirtuern ou adulte rem
a traca arq u itecto nic a dos ed ific ios .
4 -

Dos muros e guarda corpos de ex te rior :

0) Os muros e g uard as corpos de logr ad ouros, terraces, esc adarias

de exterior e de remate de co berturas, serao, em reg ra, sem prejuizo de
o utras sol ucoes arq u itec tonicas a co ns ide rar, em alven aria rebocada e
pi ntada o u gr adeamento rnetalico co m acabamento em esm alte

lit
,

II

•

5 - Dos aparelhos de climat izacao , paine is so lares , an tenas parabo
licas e outros aparelhos fixos de ex terior:
0 ) Os projectos de arqu itectura deverao prever a integracao dos apa
rel hos de clima rizacao, paineis solares , ant en as par ab ol icas e outros
ap are lhos fixos de exterio r que devam ser instalados nos ed ificios;
b) Se m preju izo do pr evisto no nurnero an terio r, es tes aparelhos
deverao, se m pre que possivel, se r ins talados e m local nao visive l da
via pub lica ;
c) Quando nao sej a poss ivel a instalacao dos apare lhos de clirn at izacao
em local nao visivel da via publica , devera op tar-se por solucoes que
permi tam m ini m izar 0 impacte vis ual da sua presen ca nos edific ios ,
nomeadamente, ocultando-os em caixas de ripa do de persiana, pintadas
o u lac adas em co r adequada ;
d) A ins talacao de aparelhos de climatizacao, pa ineis so lares . an tenas
parabo licas e o utros aparel hos fixes de exte rior, em locals visiveis da
via pu bl ica , fica co ndicionada a licenciam ento munic ipal.

6-

Niches dos con tado res e receptac ulos postai s.

0) Os projectos de arquit ectura deverao pr ever a localiza cao do s

ni cho s dos co ntadores e receptacul os pos tais , as quais serao integra
das nos muros ou fach adas confinantes co m a via pu blica e deverao
res pei tar as dimen soes pre vis tas no Decreto Regulame ntar n ." 2 1/98,
de 4 de Seternbro .
Art igo 53°
Corpos sa lien te s e varandas

I

I - 0 balan90 das varandas em alin hamento recuado face ao alinha
ment o do m inante po dera ult rapassar 0 definido nos nume ros an terio
res desde que da aprecia9ao resulte urn parecer urbanistico e estetico
favo ravel.
2 - Nos edi ficios co ntiguos, os co rpos sa lientes e as varandas devem
se r afastados das linhas divis6rias das fachadas de um a distiincia igual
ou superior ao do bro do balan 90 resp ect ivo, crian do-se ass im, p ara~ urn
e outro lado das refe ridas linh as div is6r ias espa90s liv res de qualque r
salie nc ia.
3 - As so lu0es especi ais ou em desacordo com 0 dispositi vo nos
nu meros an te rio res 56 serao de admiti r de sde que tal facto res ultem

0) 0 estu do glo ba l do alcado mer ecer par ecer estet ico glo ba l;
b) A ins trucao do pedi do co m c6p ia aut enticada da ass embleia de

condorninos aprovad a nos termos do n." 3 do artigo 1422 .0 do C6digo

prop rietario , quan do for 0 locatario a formula-Ic ;
c) Respeito pe lo d isposto nos artigos 58.0 e 71.0 do Regu lamento Ge ral
de Edificacoes Ur ba nas e pelo s Ind ices de edi fica b ilidad e ad m itidos
pa ra 0 pred io
A rr igo 54.0

El em ent os adi cio na is fix os
I - As palas poderao ter urn balance igual ao definido para as va
ran das e, qu an do siruadas na zona infer ior das facha das , de ve rn de ixar
um a altu ra m in im a de 2,50 m etros acima do passeio, me dida na pane
mais alt a des te, e nao podem se r coJo cados a nlvel super ior ao do pa
virnento no 1.0 andar.
2 - As co rn ijas o u beir ados pode m ter urn balanco igua l a 5 % da
larg ura da rna, na o pode ndo ex ceder 0,70 m et ros.
3 - As SO Iu90es es pe ciais o u em desacordo co m 0 di spo st o nos
nurne ros anter io res so serao de admi tir desde que tal fac to resu ltem
van tage ns de o rdem cstetica e urbanis tica e nao se veri fiquem incon
ven ientesde o rdem geral .
A rtigo 55 .0
El ementos ad icio n a is arno viveis

I - Os toldos, palas publicitarias ou anuncios nao poderao, te r ba

lance superior a larg ura do passe io, reduz ida de 0,70 m , com 0 m aximo
de 2,00 m, e deve rao deixar sem pre livre um a altura nun ca infer ior a
2,2 m co ntados a partir da cot a do pas s eio
2 - Nos arruamentos se m passe ios e co m ci rc u lacao auto move l
nao e permi tida a colocacao de toldos salientes em relacao ao plano
marg in al.
3 - No caso de ser necessar ia, por inexistencia de alremativa. a co
locacao dos equipamentos re fe ridos no numero ant eri or nas fachadas ou
empenas de edifi cios, deverao se r contempladas so lucoes ar quitec tonicas
q ue permitam a sua inte gracao se m afectar a estet ica do edi ficio e sem pre
a altura nao in ferio r a 4 ,80 m em rel acao ao so lo, fica ndo con dicionada

a licenca carnararia.
SE c ~ A o IV

Estacionamento
A rtigo 56 .0
Esta ci onamento

! - Os lug ares de estaci on am en to pub lico a criar em o peracoes de
lo teamento o u de irnpacte se melhante a lote am ento reg em -se pela Por
tari a n." 216- 8 /2008, de 03 de Mar9 0 , pel os PIan os de Ordenamento do
Territ o rio em v igo r e pe lo disposto no presente Regu larne nto .
2 - Todas as novas edi ficacoes devern dis por de es pacos desti na dos
ao estacionarnento de veiculos autornoveis .
3 - No dirn ensionam ento dos es pacos referidos no nurn ero anteri or
devem garan ti r-se cum ulati vament e os seg uintes m in imos de lugares
de est ac ionam ento:
0) Estacionamento privado - 0 num er o e tipo logia de lug ares de
es tacionam e nto deve cumprir 0 dis posto no qu adr o regul am entar em
vigo r na ma te ria;
b) Es tacionarne nto publi co - dentro dos lirnite s do terr eno obj ecto de
intervencao, rna is concretarnente nos casas de edificacoes co m a cornpo
neru e de ha bi tacao colect iva, co mercio. se rvi90S o u industria, deve ser
criado estacio namento a integrar 0 dom in io publico, em co nfo rm ida de
com 0 quadro regulament ar em vigo r na ma teria.

A nigo 57°
Dim ensiies
1 - Se m prej uizo do previsto em leg isl a9ao especifica para 0 di
men s ionamento dos espa 90s de st inados a es tacio na me nto de veicul os
ligeiros em estru turas ed ific adas dev em ser res pei tadas as seguin tes
dim en soes minim as:

0 ) Garagem pr ivada - 6 metros x 3 metr os;
b) Posi9 ao de est aci on am ent o no interior do e dificio , nomeadame nt e
garagem co lec tiva, ou a descobe n o - 5 met ro s x 2,5 me tros .
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2 - Os corredor es de circulacao interior deverao coruern plar espaco
adequado de rnanobra e a sua largura nao dev era ser inferior a:
a) 3,5 metros, no caso de estac ionam ento longitudinal;
b) 4 ,5 metros, no caso de estacionamento organizado ate 45 .0 ;
c) 5.0 metros, no caso de esta cionamento o rganizado a 60.0;
d) 5,5 metros. no caso de estacionamento organizado a 90 .0
3 - As garagens colectivas deverao possuir urn ponto de forneci
mente de agua e sistema eficaz para a respectiva drenagem, sistemas
de s eguran ca contra risco de incendio, vent ilacao natural ou forcada ,
marcacao e nurnerac ao no pavirnento dos respectivos lugares e pintura
em todas as parede s e pilares de uma barra amarela em tinta iridescente
com a Jargura de 0,2 metros situ ada a 0,9 metros do solo.
4 - Devera ser prevista uma bolsa de retorno nas garagens colectivas
com medidas su ficie ntes
Artigo 58.0
Rampas
As rampas d<;,~ ~s~~aci Qn3)Tle!l!QJIQjnterior dos predi os deverao
oOe<lecer aos seaumtes criterios :
. a)Nao poderiJ, em cas-o algum, ter quaiquer dcsenvolvi mento na
vi ~@iC~ ._ - - 
b) Inclinac;:ao maxima de 30%;
c) ExisteIlf.liLdurEITISl.C() m inclinacao maxima de 6 %_entre a rampa
e 0 e ~ffi.pi!~ l ic o , no interioroQ.prearo, comuma extensao nao inferior
.
a 2 ,0 metros.
Artigo 59:-"
Excepcoes
I - A Camara Municipal pode del iberar, sob pro posta dos se rv ices
rnunicipais, a isencao total ou parcial do cumprimento da dotacao de
esta ci onam ent o pr ev ista nes te ReguJamento, quando se vcnfiquern uma
das seguintes condicoes:
a) 0 seu cumprimento implicar a mod ifica cao da arqui te crur a original
de edificios ou ourras construcoes que pelo seu valor arqu itectonico
proprio e integr acao em conjuntos edificados car acteristicos devarn
ser pres ervados ;
b) A nova edificacao se localize em predio sem possibil idade de
acesso de viaruras ao seu interior, seja por razoes de topografia, das
caracteristicas do arruamento. ou por razoes de inconveniencia da 10
calizacao do acesso ao interior do predio do porno de vista dos sistemas
de circulacao publi cos.

I
I

I

I
I
I

2 - Poderao ainda ficar isentas de dotacao de estacionamento no
exterior dos lotes a face da via publica existente, sempre que tal se tome
manifestamerue desadequado ao perfil do arruamento.

CAPITULO IX

Execucao de obra
Artigo 60.0

Condicoes a observar na execucao das obras
Durante a execu cao das obras deverao ser observadas as condicoes
gerais constantes desre Regulame nto e demais legislacao em vigor,
nomeadarnente no que diz respeito a montagem do estaleiro, ocupacao
do espaco publico com tapurnes, amassadour os, entulhos , deposito de
rnateriais e andaimes .
Artigo 61.0
Infra-estruturas em loteamentos
I - Nas zonas de eXJlansao urbana ou loteamentos, as infra-estruturas
de abastecim ento de Agua, Saneamento, Electricidade, Telecomun i
cac;:oes, Televisao por Cabo terrestre, e outras similares, dever ao COn
templar, aquando da execuc;:ao das respectivas caixas de distr ibuic;:ao,
disponibilidade de Iigac;:oes para expansao das respectivas redes.
2 - 0 perfilamemo e assentamento dos lancis deverao ser executados
em base de betao, suficiente para garantir a resistencia e durabilidade
do mesmo, sob pena de ficar condicionada a recepc;:ao provisoria das
infra-estruturas.
Artigo 62.0
Protecc;:ao de arvores e candeeiros de iluminac;:ao publica
Se junto da obra existirem arvores, candeeiros de iluminac;:ao publica
e demais mobiliario urbano, deverao fazer-se resguardos que impec;:am
quaisquer danos nos mesmos

CAPiTULO X

Ocupacao da via publica por motivos de obras
e interrupcao do transito
Artigo 63.0
Concessiio de licenca para oc u pa ca o da via publica
A concessao de licenca para a exccucao de obras que impliquem a
oc upacao da via publica com tapumes, andairnes, deposito de rnate riais,
equiparnentos e contemores ou outras instalacoes com elas relacionadas,
fica de pendente da previa aprovacao, pela Camara Municipal, de urn
plano que defina as condicoes dessa ocupacao
Artigo 64. 0
Conce ito e objectives do plano de ocupacao da via publica

o plano de o cupacao da via publica tern por obje ctive garantir a
seguranca dos utentes da via publica e a vedacao dos locais de trabal ho,
devendo 0 mesmo cumprir 0 disposto nos art igos subsequentes.
Arri go 65. 0

Instrucao do pedido de ocupacao de via publica
1 - A ocupacao do espaco publico por motive de execucao de obras
carece de previo licenciamento municipal, 0 qual dev era ser instruido
com os seguintes elementos:
a) Requerimento escrito, dirigido ao Presid ern e da Camara, do qual
deve constar 0 nome do titular do alvara de licenca ou comunicante, com
a indicacao do respective numero, solicitando a aprovacao do plano de
ocupa cao e referindo no mesmo 0 prazo previsto para essa oc upacao, 0
qual nao pode exceder 0 prazo para a execucao da respectiv a obra ;
b) Planta de localizacao a escala de 1/2000 e com planta de implan
tacao a escala de 11200, com indicacao da area a ocupar especificando
a area em metros quadrados ;
c) Estimat iva pelo tecnico respon savel pelo projecto ou pelo emprei
teiro ou promotor responsavel do volume de produtos das dcmolicoes e
outros residuos produzidos na obra:
d) Natureza dos rnateriais, equipamentos e estruturas de apoio.

2 - A Camara Municipal podera exigir projecto do estaleiro a montar
sempre que 0 volume da obra e a sua localizacao 0 justifiquem, tendo
em conta a seguranca das pessoas e bens e a proteccao do ambiente. 0
qual deve ser instruido com os seguintes elementos:
a) Memoria descritiva;
b) Planta de localizacao

a escala de 1/2000;
c) Planta de implantacao a escala de 11200, com indicacao da area de
influencia das gruas, quando as houver;
d) Planta do estaleiro a escala de III 00 ou 11200;
e) lndicacao dos elementos caracterizadore s dos contentores e ou
outros aparelhos existentes (fotografias, prospectos, desenhos, etc.);
fJ Termo de responsabilidade do director tecnico da obra,
3 - 0 pedido devera ser entregue simultaneamente com os projec
tos das especialidades, no caso das obras sujeitas a licenca, ou com a
apresentacao da comunicacao previa.
4 - 0 prazo previsto para a ocupacao da via publica nao pode exceder
o prazo previsto para a execucao da respectiva operacao urbanistica, pelo
que, concluida a obra, devern ser imediatamente removidos os enrulhos
e materiais e. 56 podendo tal prazo ser prorrogado, por 10 dias, em casos
devidameote just ificados.
.
5 - A ocupacao de espacos publicos a que se refere 0 presente ar
tigo esta suj eita ao pagamento de taxas, fixadas na Tabela das Taxas
aoexa ao presente Regulamento.
Artigo 66.0
Obrigac;:oes decorrentes da ocupac;:lio
I - A ocupac;:ao da via publica, para a1 em das obrigac;:6es estipuladas
nas normas legais e regulamentares vigentes, implica a observancia dos
seguintes condicionalismos:
a) 0 cumprimenlo das directrizes ou instruc;:oes que forem determi
nadas, a cada momento, pelos servic;:os municipais para minimizar os
inc6modos ou prejuizos dos demais utentes desses locais publicos;
b) A reposic;:ao imediata, no estado anterior, das vias e locais utiliza
dos, logo que cumpridos os fins previstos ou terminado 0 periodo de
validade da licenc;:a;
c) A reparac;:ao integral de todos os danos e prejuizos causados nos
espac;:os publicos e decorrentes da sua ocupac;:ao ou utilizac;:ao.
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Artigo 67..
Ca r a cte r precar io da oc upaca o
A lic enca para ocu pacao da via publi ca e se m pre conced ida co m ca
racter precario, nao se ndo a C amara Mun icipal ob rig ada a ind emnizar,
sej a a q ue titul o for, no cas o de, por necessi dad e ex pr ess a o u dec larad a,
dar por tind a as ocu pacoes licen ciada s .
Art igo 68.0
Al van!

o alvara

de licenca de ocupacao da via publ ica ca duca com 0 tim
do prazo co nce d ido par a 0 efe ito ou com a conclusao da o bra, se es ta
ocorrer prime iro.
A rt igo 69 .0

repos icao a libertar do is an os apos a rec epcao do ultimo pavirn e nto .
19 - A caucao se ra prestada por aco rdo ent re as partes atraves de
gar an t ia ban car ia, dep os ito bancario, scg uro-ca ucao o u hip ot eca sobre
be ns im ovei s.
20 - Na falta de acord o, 0 meio de caucao sera detinido pel a Cam ara
Municipal de Vila Fran ca do Cam po.
S0 di sp ost o no present e artigo aplica-se ge ner icame nte as enti d ades
privadas e publicas, nomeadam eme, no am bito de operacoes urbanisncas
pr omov idas pel a Adrninistracao PUbli ca Centra l, Regio na l e Loca l, e
bern assim por q ualq ue r enti dade co nccssionari a de obr as ou se rv icos
pu blicos, quando aq uelas se reconduzam prossecu cao do obje cto da
con cessa o , sem preju izo das isen coes de taxas con feri das por lei .

a

Art igo 70,0

Ta p u mes, amassadouros, entulhos, d eposit os
de m ateri a is e and a imes

1 - Em qua lq ue r cas o de execucao de obras e obrigatoria a coloca
cao de tapurnes envolvendo toda a are a respect iva , inc lui ndo 0 espaco
publi co ne cessar io para 0 e feito .
2 - Os tapumes deverao se r de materi al rigido, resi stcnte e Iiso, de
cor un iform e ade quada ao local, com a al tur a m ini m a de 2 me tros.
3 - No caso de ser admitid a a ocupacao integral de passe io co mo
area de apo io a execu cao da o bra, 0 dono desta dev era, sernpre que tal
se j us tifi q ue, con struir urn passadi co de m ade ira que garanta a circula
ca o pedo nal, co m a largura m inim a de I rn, resgu ard ado por corrirnao
colocado a altura de 0,9 0 m etros acima do respecti ve pavirnento .
4 - A oc upac ao da via publi ca pa r ra ot ivo de realizacao de o bra s
devera ser devi damente s ina liza da.
5 - Em tod as as ob ras, in cluindo as obras de reparacao de telh ados
ou fac ha das ccnfinantes com 0 es paco publ ico, e obrigatoria a colocacao
de red es de pro teccao, m ont ad as em es truru ra propr ia o u aco pladas aos
andaimes, abrangendo a tot al idade da fach ad a acirn a do lim ite superio r
dos tapumes, de m od o a ev itar a projeccao de m ateri a is, ele me ntos
co nstrutivos ou detri tos so bre 0 ci tado esp aco .
6 - E aind a o briga toria a ex iste nc ia de co ntento res ade quados ao
deposito de detritos e emu lhos proven ient es das obras, excepto em casos
devi damente j ust ifica dos.
7 - Os am assadour os nao poder ao as sentar di rectarn ente sobre os
pav iment os co nstrui dos no es paco publi co .
8 - Se das obras resul tarern enrulhos que tenham de ser lan cados
do al to, se-lo-ao feitos por m ei o de co ndutas fechadas par a cont ent or
adeq uado o u para a viarura do se u tr an sporte.
9 - E pr oib ido colocar na via pu blica e fora dos limites dos tapumes
quai sq ue r entulhos, materi ais da obra o u equ ipamento, ain da qu e para
simp les o peracao de carga e de scarga dos m esm os.
10 - A elevacao do s materia is de con strucao devera fazer-se por
me io de gu inc hos, cabre as ou quaisquer o utros aparelhos apropria do s ,
os quais de vem se r inspeccion ados freq ue nternente de m odo a gar an tir
a seguranca das manobras.
11 - Os aparelhos de elevacao de m ate riais deve rn se r co locados de
forma a qu e. na sua rnano bra, a trajectori a de elev acao n ao abranj a 0
espac;:o publi co, de m odo a m inimizar em-se os ris cos de ac identes .
12 - Fora dos period os de trabalho, as lan c;:as das gruas e os seus
co ntrapesos , qu and o os ho uver, dev em en con trar-s e dentro do penmetro
da obr a o u do estal eiro, e os baldes ou platafo rm as de car ga co nvenieme 
me nte pou sados , s alvo em ca sos de impossibilida de prat ica que so se rao
autorizado s em condi c;:6es a de fmir pela Cam ara Municipal ,
13 - Os an daimes devem se r fixos ao sol o e ou its paredes dos edifi 
cios , sen do ex press ame nte pro ibido 0 em prego de and aim es suspensos
o u baileus e, deverao se r obj eet o do s mais persistentes cuid ados e vi gi
liincia por parte do responsavel pela ob ra e seus en carreg ados, devendo
a sua montagem o bs erv ar, rigorosamente. 0 pr ev isto no Re guJamento
de Seguranc;:a no Trabalho da Construc;: ao Civ il ,
14 - Nenhum a obra po de ser in iciada se m que 0 empre iteir o o u 0
prom otor resp on sa vel indique qual 0 tip o de so luc;:ao precon izad a para
a dep osi c;:ao, remoc;:ao, transport e e eJiminac;:ao dos enrulhos produzidos
na ob ra, bern com o os mei os e e quipam entos a ut ilizar.
15 - Os Resi duos de Co nstruc;:ao e Demol ic;:ao deverao ser en cami
nhado s para uma entidade receptora devidamente certificada e ac redi tada
pela Secretaria Reg ional do Arnbiente, tal co mo pre v ist o no De creto
-Lei n" 46/2 008, de 12 de M ar c;:o ou outro qu e 0 venha posteriormente
a1terar ou rev og ar,
16 - Os danos eventual mente causado s no espac;:o publico e im pu
tlivei s exec uc;:ao das obras sa o da int eira resp onsabilidade do don o da
obra ficando este obrigado a repara-Ios no m ais curto prazo possive!.
17 - Se m pre que as obras refer id as no s numer os anteriores im
pliquem a escav ac;:ao aba ixo da cota de soleira e ou a instalac;:ao de
equipame ntos pesad os e am ass ad our os na via publica, a rep osic;:ao dos
pavimentos sera de vidamente ca uc iona da em func;:ao da estimati va, a
e fectuar pela Cam ar a Municipal.

a

A caucao referida no numero an terio r sera Iibert ad a ap e s a

18 -

execucao e recepcao do pavimento, ficando cativos 20 % do val or da

Requisito s a ob serv ar n a con stru cao do s andaim es

I - Sempre qu e se rnostre nec essaria a instalacao de an daimes para
a execucao das obras , devem o bservar-se os seguintes re q uis itos :
0) Os prumos ou escoras deve rn assentar no so lo ou em ponte s firm es
da construcao existente;
b) As ligacoes ser ao s oli damente exe cutadas e apl icar-s e- ao tan tas
es co ras e di agon ais quantas as necessari as par a 0 born travarnento c
conso lidacao do co nj unto ;
c) O s pisos serao form ados por tabu as desempenadas , unidas e pre
gadas , as quais de vern ter um a es pess ura que lhes permit a res is ti r ao
dobro do es for co a que vao estar suj eitas;
d) A largu ra dos pisos sera , no m inim o, de 0,9 m;
e) Tod os os and aimes de vera o possu ir, nas suas faces livres , guardas
bern travadas, co m a altu ra m inim a de 0,9 rn;
fJ As es cad as de se rv entia dos andaim es devem ser solidas , munidas
de gu ar das e de corrimao, divi didas em lances igu ais e sep arad as e ntre si
pa r pat ios asso alhados e, sem pre que possivel, disposta s por form a a qu e
a su a inclin acao permita formar degraus por mei os cunhos e cob ertores
de igual altura e piso.

2 - Nos casos em qu e sej a permitida a inst alacao de an daim es sem
tap urne s , ob riga to ria a colocacao de um a plataform a ao nivel do tecto
do res -do -ch ao, de mod o a garantir tot al seg uranc a aos utentes da vi a
publica.
3 - Os an da imes e as resp ect ivas zo nas de tr abalh os serao o briga
tor iamente vedados com rede de m alha tina ou te la apr opriada, devida
m en te fix ad as e rnantidas em born estado de co nse rvacao , de m od o a
impedir a sai da para 0 ext erior da obr a de qualqu er elerne nto susce pt ive!
de par em ca usa a higiene e seguranca dos utentes da via publ ica .

e

Artigo 71 .0
Seguranca dos opcrari os
Deverao se r observ adas as re gras de seg uranca contid as no s Re g ula
mentos para a seguranca dos operarios nos trabalhos de co nstru c;:ao civiI.
A rtigo 72. 0
Cargas e d escarga s na v ia pu blica
1 - A ocup ac;:ao da via publica co m cargas e descargas de materiais
necess ario s real iza c;: ao das ob ras so e pe rmilida dur an te as ho ras de
men or int en sidade de tr ilfego e no m ais curto esp ac;:o de te mp o ,
2 - Durante 0 per iodo de oc upac;:ao da via publi ca referido no numero
anterior o briga toria a colocac;:aode p lacas s ina lizadoras a uma dist iincia
de 5 m em relac;:ao ao veic ulo estacio nad o .
3 - E permitida a ocupa c;:ao da via publica com aut o betone iras e
equi pam ento de bom bagem de be illo, durante os trabalh os de bet o na
gem, pel o penod o de tem po estritam eme necessario, fican do 0 don o da
o bra obrigado a tomar todas as provid enci as adequad as para gar ant ir a
seguranc;:a dos utentes da via publi ca .
4 - Sempre qu e a perman encia do equipamento referido no numero
anleri or erie transtomos ao transi to, 0 don o da obra deve re corr er its
auto rida des polic iais para assegurar em a s ua di scip lina.
5 - Imedi atamente apo s as carg as e de scargas de materiais e entu 
Ihos , o briga t6r ia a limpeza da vi a publica, co m especial in cid en cia
dos su mi douros, sarje ras e tam pas de caixa de visita,

a

e

e

Art igo 73 .0
Contentores para deposit o de m ateriais e rec olha de entulh os
I - E perm itida a recolha de entulhos atraves de co ntento res m e
tali cos apro pr iados, co lo cado s pel o prazo m inim o in dispe ns avel . os
quais sao, ob rigaloriamente, rec o lhi dos qu and o se en co ntrem che ios

•I
I
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ou quand o neles tenha sido depositado qualquer mater ial que possa
pro vocar insalubridade ou cheiros nausea bund os.

2 - a s contentores nao podem ser insta lados na via publica ou em
local que possa afectar a normal circulacao de peoes e veiculos.
Artigo 74.0
Coridutas de descarga de entuthos

•
•

I - a s entulhos vazados de alto deverao ser guiados por condutas fe
chadas e recebidos em recipieme s fechados que protejam os iranseuntes.
2 - Pode ser perrnitida a descarga directa das condutas para veiculos
de carga, prote gid os de modo a evitar poeiras, desde que estes possam
estacionar sob a conduta, a qual tera no seu lenn inal uma tampa salida
que so po dera ser retirada durante a operacao de carga do veiculo,
devendo ainda observar- se as seguintes condicces :
0) Seja sempre colocada sob a conduta uma proteccao e ficaz que
penn ita a passagem de peoes;
b) A altur a entre 0 pavime nto da via publica e 0 term inal da conduta
seja superior a 2,5 m:
c) S6 sera penn itida a rernoc ao de entulhos e detntos atraves de

condutas, quand o 0 seu peso unitario seja inferior a I kg .

"

I - Nos casos em que haja a necessidade da ocupacao total do pas
seio e ou ate a ocupacao parcial da faixa de rodagem ou de zonas de
estacionarnento, serao, obrigatoriamente, construid os corredores para
peoes com a largura min ima de l m. imediatarnerne confinantes com 0
iapume e vedados pelo Jado de fora com resguardo por corrimao a altur a
.
de 0,90 m acima do resp ective pavimento,
2 - Quando a situacao 0 ju stificar, os corredores para peoes dcverao
ser dotados de iluminacao artificial.

Artigo 78°
Accssos pontuais
Quando se tratar de obras em edificios com acessos pontu ais (activi
dade comercial, servic es e outros), a Camara Municipal pode dispen sar
o tapume a delimitar a zona do anda ime, desde que sejam garantid as
as condicoes de seg uranc a e comodidade para os utent es da via publ ica
e do edificio em obras com, no minimo, urn estrad o estanqu e ao nivel
do primeiro tecto.
Artigo 79.0
Mobiliario urbano
Quando pela instalacao de urn tapume, ficar no interior da zona de
ocupacao quaJquer boca-de-incendio, candeeiro, ou placa de sinaliza cao,
o interessado tera de instalar, para 0 periodo de ocupacao, urn equ ipa
mente cquivalente pelo lado de fora do tapurne nas condicoes a indicar
pela Fiscalizacao Municipal.
Art igo 80.0

Rernocao de tapumes pa ra a rcalizacao de act os publicos

Reposicao de mobilia rio urbano

I - Quando, para a celebracao de urn acto public o, for incompauvel
a existencia de tapumes ou materiais para obras, a Camar a Municipal,
depoi s de avisar a pessoa ou a entidade responsavel pelas obras em exe
cucao, podera mandar remover, a expensas suas, os mater iais ocupantes
da via publica, repondo-os oportunamente no seu lugar.
2 - Durante 0 acto refe rido no numer o anterior cess am todos os
trabalhos exteriores em execucao.

a dono da obra promovera, a expens as proprias, no prazo de dez
dias apes a conclusao da obra, a execucao dos trabalhos de reposicao
de todos os equiparnentos, norneadamente arvores, candeeiros, bocas
-de-in cendi o ou placas de sina liza cao que tenham sido afe ctadas no
decurso da obra.
Artigo 81.0

Artigo 76.0

1 - Ar eparacao dos danos provocados no espaco publico municipal,
em consequencia da execu cao de obras ou outras accoes , constitui en
cargo dos responsaveis pelas mesmas que, sem prejuizo da cornunicacao
a Camara Municipal, devem proceder ao inicio da sua execucao e ou
repara cao no prazo maxim o de 48 horas, a partir da produ cao do dano .
2 - Ultrapas sado 0 prazo previsto no nurnero anteri or, a Cam ara
Mun icipal pode substiruir-se ao responsavel, nos term os do numer o
anteri or, sem necessidad e de aviso previo, ficando os encargos em que
incorrer por corua do responsavel.

Casos e condicoes especiais
Nas arterias mais importantes e nas zonas mais sensiveis, para
salva guarda das condi coes de transite, seguranca e ambi ente, podera
a Camara Municipal exigir outros condicional ismos, nome adamente ,
vedacoes de maior altura.
2 - A Camara Municipal, segundo parecer fundamentado dos respec
tivos services tecnicos, podera detenn inar que sejam adoptadas medidas
de precaucao em obras e ou estaleiros que 0 ju stifiquem, ou trabalho s
preliminares ou complementares para evitar inconveni entes de ordem
tecnica ou prejuizos para 0 public o, ou ainda tendo em vista a seguranca
e a salubr idade da propria construcao e 0 transit e na via publica .
3 - Em lotes ou parcelas nao ocupados com constru coes, podera a
Camara Municipal exigir a instalacao de muros de vedacao com a via pu
blica. com a altura de 2 metros, de cor e material a submeter aapreciacao
dos services camararios, os quais devem ser mantidos em boas condicoes
de conservacao, por forma a nao constituirern perigo par a os utentes do
espaco publico e a nao ofenderern a estetica do local onde se integram .
4 - Constirui obrigacao dos proprietaries dos lotes o u parcelas nao
ocupados com construcoes, a limpeza dos mesmos, com vista a serem
garan tidas todas as condicoes de higiene, seguran ca e sal ubridade.
5 - As edificacoes e seus Jogradouros, devern ser objecto de obras de
conservacao pelo menos uma vez em cada periodo de oito anos, devendo
o proprietario, independentemente desse prazo, realizar todas as obras ne
cessarias amanutenc;:ao da sua seguranc;:a, saJubridade e arranjo estetico.
6 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a Cam ara Munici
pal pode, a todo 0 tempo, oficiosamente ou a requerim ent o de qualquer
interessado, detenninar a execuc;:iio de obras de conservac;:ao necessarias
a correcc;:ao de mas condic;:ees de seguranc;:a e de salubridade ou a me
Ihoria do arranjo estetico.
7 - A Camara Municipal pode, oficiosamente ou a requerimenlO de
qualquer interessado, ordenar a demolic;:ao total ou parcial das constru
c;:ees que ameacem ruina ou oferec;:am perigo para a saude publica e para
a seguranc;:a das pessoas.
8 - a nao cumprimento do disposto nos nUmeros anteri ores per
mitira a Camara Munic ipal impJementar as medidas necessarias ao
seu cumprimento, debitando todos os custos inerentes aos respectivos
proprietari os.
I -

I

Artigo 77°
Co r red orcs para peoes

3 - As condutas devem ter as segu intes caracte risticas :
0 ) Serem vedadas para impedir a fuga dos detrit os;

b) Nao terern trocos rectos maiores que a altura corresp ondente a
dois andares do edifici o, para evit ar que os detritos atinjam , na descida,
velocidades perigosas :
_
c) Terem barreiras arnoviveis junto da extremidade de descarga e urn
distico com sinal de perigo
Artigo 75.0

m
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Reparaca o dos dan os no espaco publico

SEC<;:AO II
lnterrupcao do transito
Artigo 82.0
Interrupcao do transite

I - A interrupcao da via ao trans ite , quando necessaria, devera,
sernpre que possivel, ser parcial, de modo a que fique livre uma faixa
de ro dagem.
2 - as trabalhos deverao ser executados no rnais curto espaco de
tempo, nao podendo ser iniciad os sem previa autorizacao da Camara
Muni cipal.
3 - A autorizacao prevista no nurnero anterior e sempr e concedida
com caracter precario, nao sendo a Camara Municipal obrigada a in
demnizar, sej a a que titulo for, no caso de por necessidade expressa ou
declarad a, dar por finda a interrup c;:ao autorizada.

CAPjTULOXI
Tecnicos responsliveis por operatroes urbanisticas
Artigo 83.0
C onstitui~iio

de Equipas Multidisciplinares

I - Na formac;:ao da equipa multidi sciplinar para elabora c;:ao de pro
je ctos de operac;:aes de loteament o para efeitos do disposto na alinea 0 )

12938

Diorio da Republica, 2." serie - N. 053 - / 7 de Marco de 20/0

do n.? 3 do artizo 4.° do Decret o-Lei n." 292 /95, de 14 de Novembro,
considera-se a nurnero maximo de 20 fogos e area nao superior a 1 ha e,
ainda 10% da populacao res idente do aglomerado urbano onde se insere
a pretensao, sendo que, para efeii os do presente numero par aglomerado
urbano devera eruender-se a freguesia em que se inscrev e a preiensao,
tomando-s e par referencia demografica as elementos estatisticos dos
ultimos censos do programa de recenseamento geral da populaca o exe
cutado pelo Institute Nacion al de Esiatistica.
2 - Nas obras de impacte semelhante a urn loteament o, e tambern
exig ivel a formacao da equ ipa multidisciplinar referida no num ero an
terior, com excep cao das opera coes urbanisticas de impacte semelhante
a urn lotearnent o que nao excedam nenhum dos parametres referidos
no nurnero precedente .
Artigo 84°
Deveres do tecnico responsavel pela obra

Iobra:

Compete ao recn ico responsav el pela dire ccao e execucao da

0) Fazer cumpri r todas as norrnas legals e Regulamentos em vigor,
na (5) obra (5) da sua responsab ilidade :
b) Fazer colocar no local da obra, em local visivel ao publico e fa
cilrnente legivel, uma placa a u tabuleta , com indicacao do numero de
inscricao , nome e morada, nos termos do artigo 6 1.· do RJUE;
c) Avisar de irnediato a Camara, se detectar, no decorrer da obra , ele
mento s que pas sam ser considerados com valor histori co , arqueol6gi co
au arquitectcnico;
d) Avisar, par escrito, a Camara qualldo a obra for susp ensa ;
e) Register a conclusao da obra no respeetIv o I1vro e mdlcar que a
obra esra executada de acord o com os projectos aprovad os.
2 - Devera ser dado cumprirnento ao que deterrnina a artigo 97.·
do RJUE
Artig o 85.·

Desistencia do tecnico responsavel pela obra

I - Quando 0 tecnico responsave l par uma obra deixe, pa r qualquer
circunstancia, de a dirigir , de vera cornunica-lo a Camara, no praz o

I
I
I

maximo dSfinco djas . par escrito e em dupl icado . .
.
.
2 - A comurucacao a que se refere 0 numero antenor servir-lhe-a de
salvaguarda para a sua responsabilidade em caso de qualquer acidente
ocorrido na obra em data poster ior aquela comunicacao e que nao pro
venha de vicio au defeito entao existente na construcao.
3 - Iaual cornunicacao deve fazer no caso de a obra estar a ser
executada em desacord o com 0 proje cto aprovado , com materiais de
rna qualidade ou com tecnicas inadequadas, depo is de ter anotado uma
observacao no livro da obra.
Artigo 86.·
Substltuicao do tecnico responsavel pel a obra
Os proprietar ies au as empreiteiros cujos tecnicos, par qualquer mo
tivo, deixem de dirigir as obras deverao , no prazo d~ CUKO dias a contar
da dala de notificayao para 0 efeilo, apresen tar na Camara declarayao do
novo tecni co responsavel, sob pena de a obra evenrua lmente poder ser
embargada , par violayao da a1inea c) do n.· 1 do 311igo 102° do RJUE ,
sem preju izo da abertura de processo de contra-ordenayao, ao abrigo do
disposto na a1inea 0) do n° I do artigo 98.· do mesmo diploma .

CAPITULO XII
Taxas
SEC<;:AO I
Disposi~oes gerai~ ,

Artig o 87.·

l
I

Isen~jjo

e

redu~lio

de lJIxas

1 - Estlio isentas de pagamento de taxas pela concesslio de Iicenya
e prestayao de serviyos muni cipais , 0 Estado Portugues , seus serviyos
e organismos aut6nomos personalizados, compreendendo as institutos
publicos que niio tenham caracter empresarial, as RegioesAut6nomas e
demais entidades da Admini strayao Regional, em conforrnidade com 0
311igo 12.· da Lei n.· 2/2007 , de 15 de Janeiro, na sua redacyao actual .
2 - Estao ainda isemas do pagam ento de taxas, outras pessoas, sin
gulares ou colectivas, de direilO publico au de direito privado as quais
a lei conflJ'a tal isenyao.

3 - As pessoas colectivas de utilidade publi ca, as entidades que
na area do Municipi o de Vila Franca do Campo pro s se ~uem fins de
relevante in eresse publ"co c ainda , as pessoas singulares aquem sej a
'Tct'B!ihcClda insuficlencla econorn ica, podem beneficiar de isenca o do
pagameru o das taxas previstas no presente Regulamen to.
4 - Para efeitos do disposto no numer o anterior relevam , nomea 
damente :
0) As pessoas colect ivas de direito publico au utilidade publica ad- "
ministrativa;
b As associavoes reli
legalmente consurui as e
a rea iza ao os se
c As mst itui coe s particulares de solidariedade social legal mente
constituidas e pelas actividades que se destinem directarnente a reali
zacao dos seus fins;
d) As cooperativas , suas unioes, federacoe s e confederacoes desde
que constituid as, registadas e funcionando nos terrnos da legislacao
cooperativa, relati varnente as acti v idades que se destinern a realizacao
dos seus fins;
e ) Os partidos pol iticos;
j) Os sindicatos;
g) As ordens e associacoe s profissionais ;
h) Os deficientes com grau de incapacidade igual ou superior a 50 %
e que revelern debilidade econ6mica relativamente a execuc ao de obras
de edifi ca cao afectas a sua habi taca o propria;
i) Os municipes em estado de insuficiencia econ6mica cuja situa cao
sera apurada , nomeadamente, mediante organizacao de procedirnento
administrati ve instru ido com atestado de insufi ciencia econ6mica pas
sado pela Junta de Freguesia da sua area de residencia e inquerito assis
tenc ial sob a responsabilidade dos Serv ice s de Acca o Social da Camara
Municipal de Vila Franca do Campo;

5 - Podem igualmente beneficiar da isencao do pagamento das taxas
previstas no presente Regulamento as operacoes urbanisticas prornovidas
par entidades publi cas au particulates, as quais tenharn sido objecto
de acordos especifi cos, nomeadamente par contratos program a, com a
Camara Municipal au sejam de iniciativa desta.
6 - A Camara Municipal pod era reduzir ate ao maximo de 50 % as
taxas relatives a construcao , reconstru cao, alteracao ou arnpliacao de
habitacoes unifamiliares cujos processos sejam requeridos por municipes
com idade igual au superior a 60 anos e, desde que, 0 licenciamento
das obras seja requer ido em nome individual e aquelas sejam afectas a
habitacao pr6pria e permanente do requerente.
7 - A concessao da reducao prevista no numero anterior obriga a que
os requerentes tenham de fazer prova que nao possuem qualquer outra
habita cao propria, devendo a pedido ser instruido com as element os
previstos no artigo 4.· do presente Regulamento e ainda:
0) Fotoc opia do bilhete de identidade au cartao de cidadiio e do
contribuinte fiscal;
b) C6pia autenticada da ultima declar acao de IRS au, quando esta
nao exists, c6pia do ultimo recib o de vencirnento;
c) Certidao emitida pela Rep311iyao de Finanyas competente com
provat i\'a da inexislencia de quaisquer predios urbanos em nome does)
requerente( s);
d) Declarayiio does) requerente(s) em como se compromete(m) a
utilizar a predio em causa para usa exclusi vo de habitayao pr6pria par
wn periodo minimo de 5 anos;
e) Declarayao does) requerente (s) de que re1ine(um) as pressupo stos
cons tantes da Lei n.· 6/200 I, de I I de Maio, quando se trate de pessoas
que vivam em uniao de facto.

8 - Nos casas previst os no n.· 3 do 311igo 25° da Lei 0 ° 60/2007,
de 4 de Setembro , designadamente quando a requerente, em resultado
de decisao de indeferimento com as fundamentos referidos na a1 inea b)
do n.· 2 e no n.· 5 do 311igo 24 .· do RJUE, a requerente se comprometa
a real izar as trabalhos necessario s au assumir encargos inerentes a sua
execuyiio, bern como as encargos de funcionamento das infra-estruturas
por urn periodo minima de 10 anos, a eventual beneficiayao de reduyiio
proporcional ou isen<;:iio das taxas sera concedida pela Camara Municipal
em relayoo directa com a valor resultante da avaliayao do custo da execu
yao das respectivas infra-estruturas urbanisticas . Este valor sera apurado
par comissao designada para 0 efeito sendo aplicado ao procedimento
de avaliayao 0 disposto no artig o 119.0 do presente Regulament o, com
as necessarias adaptayoes .
9 - Nos terrnos do numero anterior, a requerente ficara isento do
pagarnenlO das taxas , sempre que 0 cust o a suportar pela execuyao das
infra-estruturas urbanisticas, resultante da avaliayiio elaborada pel a
comissao, sej a iguaJ au superior as tax as que Ihe eram exigiveis .
10 - As isenvoes e reduyoes serao concedidas pela Camara Munici
pal mediante requerimento fundamentado dos interessados. elaborado
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nos termos do arugo 4.° do preserue Regularnento. 0 qual so podera ser
formulado a partir do m ement o em que as taxas sejam devidas.
II - No caso de pedido de isencao formulado por pessoas singulares
que aJeguem insufic iencia econ6mica e alem dos elementos insirutorios
referidos na aJinea i) do n." 4 do presente artigo, 0 requerent e devera
juniar apresentacao da ultima declaracao de IRS e, nos casos de ine
xistencia de declaraca o de IRS, a prova podera ser feita por qualquer
outro meio idoneo, designadamente, recibo de vencim ento, atestado
passado pela Junta de Freguesia da area da residencia ou docurnento
comprovativo de que 0 requerente se encontra abrangido pelo Rendi
mente Soc ial de Insercao.
12 - Niio havera Jugar ao reembolso das taxas em caso de erro na
liquidacao.
13- As isencoes referidas nos numeros anteriores niio dispensam os
interessados de requererem a Camar a Municipal os titulos de licencia
rnento adrninistrativo, nomeadamente, quando aqueJes documentos sejam
exigiveis nos termos da lei ou Regulamen to municipal, designadamente,
para efeitos matriciais, notariais ou de registo predial.
14 - A Camara Muni cipal, ap6s parecer fundame ntado dos serv ices
municipais competentes, apreciara 0 pedido e a documentacao entregue,
decidindo em conformidade.
l5 - As faJsas declaracoes irnportam responsabilidade crimin al para
os seus autores pelo que serao, oficiosamente, denunciadas ao Ministerio
PUblico para efeitos de inquerito.

SEC<;:AO II,.
Procedimentos de llquidacao das taxas
Artigo 88°
Liqu idac ao das taxa s
I - 0 valor das taxas a liquidar e cobrar sera expresso em euros,
atraves de arredondamento, por exc esso
2 - Quando se verifique a ocorrencia de liquidacao por valor inferior
ao devido, os services prornoverao de irnediato a liquidacao adiciona J,
not ificand o 0 de ved or para, no prazo de 30 (trinta) dias , liqu idar a
irnportancia devida.
3 - Da noti ficacao deveriio constar os fundamentos da liquidacao
adicionaJ, 0 montante e 0 prazo para pagarnento e, ainda, que a falta
deste, findo 0 prazo estab elecido, implica a cobranca coerciva .
4 - Niio serao feitas liquidacoes adiciona is de valor inferior a 2,50 €
(dois euros e cinquenta centimos).
5 - Quando se ver ifique ter havido eITO de co branca por excesso,
de valor superior a 2,50 € (dois euros cinquenta centimos), deverao os
services, independenternente de rcclamacao, prornover de irnediato a
restiruicao ao interessado da importiincia que pagou indevidarn ente.
6 - Sempre que se verifi carem participa coes que originem actos de
vistoria, apos a concreu zacao da mesma e verificado a sua fundarnen
tacao sera restituid o ao queixoso 50 % do valor pago.
7 - S6 havera lugar ao reembolso de taxas nos casos previstos nos
nurneros anteriores .
8 - 0 pagamento das taxas referidas nos n.os 2 a 4 do artigo 116.°
do RJUE pode, por delibera~ iio da Camara Municipal , com faculdade
de del e g a ~ iio no President e e de s u b d e l eg a ~ ii o deste nos Vereadores ou
nos Dirigentes dos servi ~ s municipais, ser fraccionado ate ao termo
do prazo de exec u~ iio fixado no alvaril, desde que seja prestada ca u~iio
nos termos do artigo 54 .0 do citado diploma.
9 - 0 fraccionament o referido no numero anterior s6 sera possivel,
nos seguintes termos:
a) 0 vaJor das taxas a pagar tern de ser igual ou superior a £50 .000

(cinquenta mil euros);
b) 0 numero de presta ~6 e s niio pode excede r quatro;
c) As pre st a~oes siio de igual valor, mensais e sucessivas ;
d) A primeira pre sta~ iio sera paga com a emissiio de alvara ou auto
r iza~iio , devendo ser prestada, em simultiineo, c a u~ iio de valor corres
pondente as pre st a~ oes seguintes e respe ctivos juros;
e) A segunda., terceira e quarta presta~oes serao pagas, respectiva
mente, no 30.·, 60.° e 90.° dias sub sequentes a primeir a, e seriio acres
cidas de j uros a taxa legal em vigor, a aplicar ao montante da taxa em
debito;
j) A falta de pagament o de uma p re sta ~ii o na data devida., implica 0
vencimento automatico das seguintes, bern como dos j uros aplicav eis e
da lugar a imediata exe cu ~ao da garantia indicada na alinea d)
10 - Sempre que seja possivel determinar 0 valor das taxas a cobrar,
nomeadamente por vistorias ou outros se rv i ~o s diversos, sera a cobran ~a
efectuada no acto da apres e n ta~iio do pedido.

Arrigo 89.°
I'ag amento de ta xas nos procedimen tos de licenciamento
e admi ssiio da comunicacao previa de op eracoes urbanisti cas

o alvara e seus aditamentos, destinad os a titular do licenciamento,
admissiio da cornunicacao previa, niio serao emitidos scm que se rnostrern
pagas as devidas taxas pelo rcquerente.
SEC<;:AO III
Taxas relativas a ernissao de alvarasou adrnissao
de comunlcacoes previas
SUBSEC<;:AO I

Loteamentose obras de urbanizacao
Artigo 90"
Emissiio de alva r a de licenca ou de a d rn issa o
de com unicaca o previa de operacao
de loteamento com ou scm obr as de urbanizaca o

I - Nos termos do n ° 3 do artigo 76" do RJUE, a emiss iio do alvara
de licenca ou adrnissao de cornunicacao previa de operacao de lotea
mente e de obras de urbaruzacao esta sujeita ao pagamento da taxa fixada
nos Quadros I e li da Tabela anexa ao presente Regulamento, sendo esta
composta de uma parte fixa e de outra variavel em funcao do nurnero
de lotes, fogos, unidades de ocupacao e prazos de execucao, previstos
nessas operacoes urbanisticas.
2 - Em caso de qualquer aditamento ao alvara de licenca ou a ad
missiio de cornunicacao previa de operacao de lotearnento e de obras
de urbanizacao resultante da sua alteracao e tambern devida a taxa
referida no num ero anterior, incidindo a mesma , conrudo, apenas sobr e
a alteracao autorizada.
3 - Qualquer outro aduamenro ao alvara de licenca ou a adrnissao
de comunicacao previa de operacao de loteamenro e de obras de urba
nizacao esia igualmente sujeita ao pagarnento da taxa re ferida no n.? I
deste artigo, reduzid a em 50 %.
4 - E aplicavel 0 disposto no numero anterior as rectificacoes aos
alvaras ou as admissoes de cornunicacao previa, salvo se as mesm as
tiverern origem em erro dos services munic ipais.
Art igo 91.°

Emisslio de alvara de licenca ou adrn issao de corn unicaca o
pr evia de obr as de urban izacao

I - A crnissao de alvara de licenca ou admissiio de cornunicacao
previa de obras de urbaniza cao esta sujeita ao pagarnento da taxa fixada
no Quadro II da Tabela anexa ao presente Regu larnento, sendo esta corn
posta de uma parte fixa e de outra variavel em funcao do prazo de execu
cao e do tipo de infra-estruturas, previstos para essa operacao urbanistica.
2 - Qualquer aditarnento ao alvara de licenca ou admissiio de co
rnunicacao previa de obras de urbanizacao esta igualmente sujei to ao
pagamento da taxa referida no numero anterior, apenas sobre a alter a ~ ao
deferida .
SUBSEC<;:AO II
Remodela~ao

deterrenos

Artigo 92.0
Emisslio d e alvara de trabalhos de

remodela~ao

dos terrenos

A emissa o do alvara para trabalh os de remodela ~ii o dos terren os, que
impliquem a d estrui ~ii o do revestim ento vegetal , a al tera~iio do relevo
natural e das camadas de solo aravel ou 0 derrube de arvores de alto
porte ou em m aci ~o para fins niio exclusivame nte agricolas, pecuniarios,
fiorestais ou mineiros, esta sujeita ao pagamento da taxa fixada no Qua
dro III da Tabela anexa ao presente ReguJamento, sendo esta deterrninada
em fun~a o da area onde se desenvolva a o p e ra ~ iio urbanistica.
SUBSEC<;:AO III

Obras de edifica~ao
Artigo 93.0
Emissiio de alvara de licen~a e admissiio de
previa de obras de Edifica~ao

comunica~iio

1 - A emissao do alvara de l i cen ~ a ou admissiio de com un ica~ iio
previa para obras de constru~ao , re c onstru ~ao, ampliayiio ou altera~ iio ,
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esta sujeita ao pagamento da taxa fixada no Quadro IV da Tabel a anex a
ao presente Regulamento, vari and o esta cons oante 0 uso ou fim a que
a obra se destine. da area de construcao e do respectiva prazo par a a
conclusao das obras ou trabalhos .
2 - Qualquer aditamento ao alvara de licen ca ou alteracao a admissao
de co rnunicacao previ a de obras de edificacao resultante dasua alteracao,
esta suje iio ao pa gamento da taxa referida no nurnero anterior, inc id indo
a mesma apenas sobre a alteracao apr ovada.
3 - Qualquer outro aditamento ao alvara de licenca ou admiss ao de
cornunicacao previa de obras de edificacao est a igualmente suj eit o ao
pagamento da taxa prevista no Q uadro 1V da Tabela anexa ao presente
Reg ulamemo .

Arr igo 109,,°

Dcferimcnto tacito
A erniss ao do alvara de licence ou autorizac ao nos casas de deferi
mento tacite da pretensao formulada pelo requerente, est a suj e ita ao
pagame nto da taxa que ser ia devida pela pratica do respective acto
expr es so.
S UBS EC <;:AO VI

Prorrogayao
Artigo 101.°

Artigo 94.°
Obras de esca ssa relcvancia urbanistica
Aos actos e operacoes a prati car no ambito de obras de es cassa re
levancia urbanistica, a excepcao dos previstos no n ° 2 do Arri go 23.°
deste Regulamento, seriio aplic aveis as tax as prev istas no Quadro IV
da Tab ela anexa ao presente Regulamento

Arrigo 95°
Emissa o de alvara de licenca dc utilizac ao e de alteracao ao uso

1

I

1
I

A emissao do alvara de licen ca de utilizacao e de alieracao ao us a fica
sujeita ao pagamento de urn montante fixado em funcao da tipologia das
unidades de util izacao independentes nos term os fixados no Quadro VI
da Tabela ane xa ao pre sente Regulamento.

I - Nas situacoes referidas nos n." 3 e 4 do anigo 53.° e n." 5 e 6 do
ani go 58.° do RJ UE , a concess ao de nov a prorr ogacao esta suje ita ao
pagamento da taxa fixada de acordo com 0 seu praz o, estabelecida no
Quadro IX da Tabela ane xa ao presente Re gul amento.
2 - Os pedidos de prorrogacao dos prazos de execucao das obras
de edifi cacao ou urbanizaca o, devem ser formal izados dentro do prazo
de validade da licen ca o u a corn unic acao previa e co m a anteceden cia
minima de 15 (quinz e) dias em relacao ao seu term o e estao suj e itos
ao pa gamento das tax as pre vistas no Quadro IX da Tabela ane xa ao
presente Regulamento .
S UBS EC<;: AO VII

Execucao porfases

Arrigo 9&.°

Art igo 102.0

Casos especiais

Execucao por fases

A emissao de alvara de licen ca ou adrnis sao de comunicacao previa
para construcoes, amp lia coes , alteracoes de cd ificacoes ligeiras e nao
con sideradas.de escassa relevan cia urbanisti ca , as necessari as a insta
lac ao de ascens ores ou mont a-cargas, a abertura de P090S, ineluindo a
constru cao de resguardos, a co nstruc ao de pis cinas , tanqu es e outro s
recipientes destinado a liquidos ou solidos, esta sujeita ao pagamento
da taxa fix ada no Quadro IV da Tabela anexa ao presente Regulamcnto .

1 - Em caso de deferirnento do pedido de execucao por fases , nas
sirua coes referidas nos anigos 56.° e 59 .° do RJUE, a cada fase corres
ponders urn aditamento ao alvara, sendo de vidas as taxas previstas no
pres ent e ani go.
2 - Na fixacao das taxas ter-se-a em co ns ideracao a obra ou obras
a que se refere a fase ou aditamento.
3 - Na determinacao do rnontante das tax as sera aplicavel 0 estatu
ido nos artigos 90.°,91.° e 93.° deste Regulamento, consoante se trate ,
respectivamente, de alvara de loteamento e de obras de urbanizacao,
alvara de licenca ou adm issao de comunicacao previa de obras de ur
banizacao e alvara de licen ca ou admissao de co m unicacao previa de
obras de edifi ca cao,
4 - Quando se rrate de operacao urbanisti ca suj eita a cornunicaca o
previ a, 0 interessado ident ifica na comuni cacao as fases em que pretende
proceder execucao das obras de urbanizacao ou execucao da obra.

S UBSEC(: AOIV

Ulilizayao das edflcacoes e suas fraccoes
Artigo 97°

I

Pr orrogaca o

Emissao de a lvara de autorizacao de u tilizacao ou comunicacao
previa de alteracao it u tiliza cfio
I - A ernis sa o do alvara de aut ori zac ao de uulizacao e de com un i
cac ao previa de alteracao a utilizacao fica suj ei ta ao pagamento de urn
montante fixado em func ao da tipologia das unidades de uul izacao ,
independentes nos term os fixados no Quadro VI da Tabela ane xa ao
prescnte Regulamento.
2 - Ao montante referido no nurnero anterior acrescera 0 valor
determinado em funcao do nurnero de metros quadrados dos fogos.
unidades de ocupacao e seus ane xos , cuja utilizaca o ou alteracao sej a
requerida.

a

S UBSEC(:AO VIII

Obras inacabadas

Artigo 98°
Autorizacoes de utilizacao ou suas alteracoes
previstas em Iegislacao especifica
A emi ssa o de autorizacao de utilizacao ou su as alieracoes , nome ada
mente, a estabelecimemos de restaura9ao e de bebidas, estabelecimentos
alirnentares e nao alimentares e servi90s, empreendirnentos hOleleiros
e mei os complementares de alojamento turisti co , empreendirnentos de
turismo em espa90 rural e de natureza e estabelecirnentos industriais,
esta sujeita ao pagamento da taxa fixada no Q uad ro VII da Tabela
anexa ao presente Regulamemo , variando esta em fun9ao do numero
de estabelecimentos e da sua area.
S UBSEC(:AO V

Licenya parcial
Anigo 99 .°
Emissiio de alvanis de Iicen9a parcial
A emissao de alvara de licen9a par cial na situa9ao referida no n.o 7
do ani go 23 .° do RJ UE , esta sujeita ao pagamento da taxa fixada no
Quadro VIII da Tabela ane xa ao presente Regulamento.

SUBSEC(: AOIX

Disposiyoes especiais
Artigo 104.0
Informa93o previa
I - A aprecia9ao dos pedidos de informa9ao previa no ambito do
RJUE esta sujeita ao pagamento das taxas fixadas no Q uadro XI da
Tabela anexa ao presente Regulament o.
2 - 0 pagamento desta taxa sera efectuado aquando da apresenta9ao
do pedido.
An igo 105.°
OCUpa98o da via publica por motivos de obras
1 - A ocupa9ao de espayos publicos por motivos de obras est<i su
jeito ao pagamento das taxas fixadas no Quadr o XII da Tabela anexa
ao pre se nte Regulamento .
2 - 0 prazo de oc upa9ao do espa90 publi co por mot ivo de obras
na o pode exceder 0 prazo fixado nas licen 9as ou comun ica90eS previas
re lativas as obras a que se reponam .

,
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3 - No caso de obras nao suje itas a licenciamerno ou cornunicacao
previa, ou que delas estejarn iseruas, a Iicenca de ocupacao de espaco
publico sera emit ida pelo prazo solicitado pelo interessado e autorizada
pela Camara.
A rrigo 106 °

gerai s a execu tar pela Camara Mun icipal, dos usos e tipo log ias das
ed ificacoes, tendo ainda em conta 0 plano plurianual de investimentos
municipais, de acordo com a seguinte f6rmula:

Visto r ias

TM U (E) - e 0 valor, em euros, da taxa devida ao municipio pela
realizacao, rnanutencao e re forco de infra-estruturas urbanis ticas ;
K 1 - coeficiente que traduz a influencia do uso, tipologia e loca
lizacao em areas geograficas diferenciad as, em conformidade com os
niveis e com os valores constantes do quadro seguinte:

A rea lizacao de vistorias por motive de realizacao de obras, esta
sujeita ao pagamento das taxas fixadas no Quadro XlII da Tabela anexa
ao presente Regulamento.
Arrigo 107.°

TMU =

XI ~ KJ

x

v )( " + 0,5

x P ro l' NJm a nll/rian/lu f x

S

n

1000

Operac ao de destaque
T tpolcg jas de co nstrucao

o pedido de destaque, sua reaprec iacao, bern como a ernissao da cer
tidao relativa ao destaque , estao sujeitos ao pagamento das taxas fixadas
no Quadro XIV da Tabela anexa ao presente Regulameruo.

Niv cis

Habitacao Unifamiliar . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . .

Arrigo 108.°

Regist o de Declar acoes de Responsabil idad e

o registo de declaracao de responsabi lidade por obra esta sujeito ao
pagamento da taxa fixada no quadro XV da Tabela anexa ao presente
Regulamento.
Artigo 109.°
Recepca o de ob r as d e urbanizaca o

Os actos de recepcao provisoria e deDnitiva de obras de urbanizacao
estao suj eitos ao pagamento das taxas fixadas no Quadro XVI da Tabela
anexa ao presente Regularnento.
Art igo 11 0.°

j
I

t
I

Assunt os adrninistrativos
Os actos e operacoes de natureza adm inistrative a pra ticar no ambito
das operacoes urbanisticas estao sujei tos ao pagamento das taxas fixadas
no Quadro XVIII da Tabela anexa ao presente Regularnento.

SEC<;:Ao IV

Artigo 11 1.°
1 - A tax a pela realizacao, rnanutencao e reforco de infra-estruturas
urbanisticas e devida nas operacoes de loteamento, nas obras de cons
trucao, e ainda, nas obras de arnpliacao e alteracao sempre que estas,
peJa sua natureza, impliquem urn acrescirno de encargos publicos de
realizacao, manutencao e reforco das infr a-estruturas .
2 - Aquando da ernissao do alvara relativo a obras de construcao ,
arnpliacao e alteracao , nao sao devidas as taxas referidas no numero
anterior se as mesmas ja tiverem sido pagas previame nte, aquando do
licenciamento ou autorizacao da corresponde nte operacao de lotearnento
e urban izacao .
3 - A taxa re ferida no n." I des te artigo varia proporcionalmen te ao
investimento municipal que a operacao urbanistica em causa implicou
ou venha a implicar,
4 - Para feitos de aplicacao das taxas previstas no present e Capi
tulo e no seguinte, sao consideradas as seguintes zonas geograficas do
concelho, hierarquizadas em funcao da estimativa do custo med ic do
m2 de terreno onde se insere a operacao urbanistica:
Zona/nive! l - Freguesias de S. Miguel e S. Pedro;
Zona/nivel II - Freguesi as de Ponta Garc a e Agua d' Alto;
Zona/nivel III- Freguesias de Ribeir a Seca e Ribeira das Tainhas.

SEC<;:Ao V
Taxas relativas a operacces urbanisticas de impactesemelhante
a um loteamento
Arrigo 11 2.°
Taxa devida nos loteamentos urbanos e na s operacoes urbanisticas
de impacte seme lhante a urn loteamento

I

[JI
Ed iflc ios Co lec tivo s destin ados a Habitacao, Co

mercio, Escrit6rios, Serv ices, Arrnazens , Industrias de Classe C ou quaisqu er outras actividades
Armaze ns ou lndustrias Classes A e B em Edificio
de tipo Industrial . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

A taxa pela real iza~ iio , m anute n ~ ao e refo r~o de infra-estruturas urba
nisticas e fixada em fun~ao do custo das infra-estrutur as e equipam entos

l
JI
11 1

1
II

111

de ;; I

2.5
2
15

5
4.5
4
4.25
4
3.75

K2 - Coeficiente que traduz 0 nivel de infra-estrururacao do local,
nomeadam ente, da existencia e do funcionamento de infra-estrutur as
publicas, designadamente, redes de abastecirneruo de agua e saneame nto,
rede de fomec imen to de gas, rede electrica, rede de tclecomunicacoes ,
arruamentos viar ios em conformidad e com a seguinte formula:
K2 =

7fL

1 = So mat6rio do valor relat ive ass ociado a cada uma das infra
-estruturas publi cas existentes em funcionamento de acordo com os
seguint es parametres:

Taxas pela realizacao, referee e rnanutencao de infra-estruturas
urbanisticas

Ambi to de aplicac ao

I
II

Valo rcs

Param etres
de I

lnfra-estruturas pub licas existerue s e em funcio namemc

Arruamento nao pavimentado
Arru amento nao pavimentad o
llumin acao publica e ou infra-estruturas electricas .
Rede de abastecimerno de agua .
Rede de esgotos dornesticos .
Rede de telecomunicacoes
.

.

0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1

LI = Comprimento em metros lineares medido pelo eixo das vias
existent es confinantes com a parcela a lotear.
L2 = Comprime nto em metros lineares medido pelo eixo das vias
projectadas e existentes confi nantes com a parcela a lotear,
Em caso de siruacoes mistas, ou seja , no caso da parcela ser servi da
por duas ou mais vias com niveis de infra-esrruturacao distintos, 0
coefi ciente de I assurnira 0 valor da media ponder ada em funcao da
dimensiio em metros lineares das frentes respectivas.
K3 - coe ficiente que traduz a influ encia das areas cedidas para
zonas verdes e ou instalacao de equipam entos e em conformidade com
os segu intes valores:
Valor das areas de cedenci a para espaco s verdes publicos

e equipam entc de utilizacac colecnva

E igual ao calculado de acordo com os parametres apli
caveis aos PMOT (PDM, PU, PP) ou, em caso de ornissao,
pela Portaria n." 2 16-B/2008, de 03 de Marco , ou outra que
a substitua.
.
.
2 - $ superi or ate 1.25 vezes a area referida no n." I
3 - I;:. superior ate 1.50 vezes a area referida no n." I
4 - E superior em 1.75 vezes a area referida no n." I

1:3

I-

1,00
0,95
0,90
0,80

v- valor em euros do custo de construcao por metros quadrados,
correspondente ao preco de habitacao corrente por metro quadrado,
tendo como referencia a alinea c) do n." 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei
n." 141/88, de 22 de Abril e 0 valor fixado anualment e por Portar ia
do Minist ro do Equipamento Social, ou, na sua ausencia e om issao
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de adaptacao dos refer idos valores a Regiao Aut6noma dos Aco res, 0
refer ido valor sera de 6 15,00 € cf. estirnativa do custo de construcao
de habitacao correnre formulado pela AICCO PN e para 0 ano 2009, a
acrualizar anualmente
S - representa a superficie total de pavimentcs de ccnst rucao desti
nados ou nao a habitacao com inclusao da area de cave e dos aprove i
ramentos do desvao de cobertura vulgo: «falsas»
Q - Area total (em me tros quadrados), classificada como urbana e ou
de urbanizacao programada con forme definido em PMOT em vigor.

SEC<;::AO VI
Taxas devidas nas edificacoes nao inseridas
em loteamentos urbanos

CA PITU LO X TIJ
Cornpensacoes
Artigo 114.·
Areas para es pa cos verdes e de utilizacao col cctiva ,
infra-estruturas vlar ias e equiparnentos
Os projectos de loteamento e os pedidos de licenciamento ou admissao
de cornunicacao previa de obras de edificacao quando respeitem a opera
coes urbanisticas de impac te relevante ou de impacte semelhante a uma
operacao de loteamento, conforrne decorre dos artigos 20.° e 3 1 0, respec
uva rnente , do presente Regu lamento, devern prever areas destinadas a
irnplaruacao de espacos verdes e de utilizacao colectiva, infra-estruturas
viarias e equipamentos de utilizacao colectiva, de acordo com a aplicacao
dos parametres de dimensionamento defuud os em PMOT ou, em caso
de ornissao, pela Portaria n° 216-8 /2008, de 3 de Marco

Artigo 113.°
Taxa d evida nas edifi cac oes nao inseridas em lotcarnentos urban os
A taxa pela realizacao, manuten cao e reforco de infra-estruturas urba
nisticas e fixada em funcao do custo das infra-es truturas e equip amentos
gerais a executar pela Cama ra Mun icipal, dos usos e tipolog ias das
edificacoes, tendo ainda em coma 0 plano plurianual de investirnentos
municipais, de acordo com a seguinte f6rmu la:
TMU = K I

I
I

x

X i x II x

S' + 0,5 >i. Programa nlllria nllal x

1000

S

(l

TMU (E) - e 0 valor, em euros, da taxa devida ao municipi o pela
realizacao, rnanutencao e refe ree de infra-estruturas urbanisticas;
K 1 - coefic iente que traduz a influencia do usc, tipologia e loca
lizaca o em areas gecgraficas diferenciadas , em conformidad e com os
niveis e com os valores constante s do quadro seguinte:
Trpologias de constrocao

Nive is

A rrigo 11 5.°
Ce de ncias

I - Os interessados na realizacao de operacoes de lotearnento ur
bano cedem, graruitamen te, a Camara Munic ipal, parcelas de terreno
para espacos verdes publi cos e equ ipamentos de utilizacao colectiv a
e as infra-estrutur as urbanis ticas que de acord o com a lei e licenca ou
cornunicacao previa de loteamento, devam integrar 0 dominio publico
munici pal.
2 - A integracao no dominio municipal das parcelas cedidas ocorre
automaticamente com a ernissao do alvara ou, nos procedimentos sujeitos
a comunicacao previa, atrave s do instrume nto pr6prio a realizar pelo
norario privative da Camara Municipal.
3 - 0 disposto nos numeros anteriores e ainda aplicavel aos pedidos
de Jicenciamento ou adrnissao de cornunicacao previa de obras de cdi
ficacao, nas situacoes refer idas no n." 5 do artigo 57° no RJUE, e, nos
termos definidos nos an igos 20° e 31.· do presente Regulamento .

Val c res

deK I

An igo 11 6.·
C ornpcnsacoes

Habitacao UnifamiJiar . . . .

I

- . . ...

...

I
II
!II

2.5
2
IS

l

5
4.5
4

Ed ificics Co lectivos destin ados a Ha bitacao, Co
rnercio, Escrit6rios, Servicos, Armaz ens, Indus
trias de Classe C ou quaisquer outras actividades

If
III

Arrnazcns ou Industrias Classes A e 8 em Edific io
de tipo Industrial . . . . . . . _ . .. . . .. . .. . . . .

I
If

!II

4.25
4
3.75

K2 - coefici ente aue traduz a nivel de infra -estru turacao do local,
nom eadarnent e, da e;istencia e do funcionamento de infra -estruturas
publicas, designadam ente , redes de abastecimento de agua e sanea
mento, rede electrica, rede de telecornun icacoes, arruam entos viarios
corresp ondente ao som atorio dos seguintes parametre s:
Infra -estruturas publicas exis tentes e em funcio name nto

Arru amento nao pavimentado
.
Arruamento pavirnentado . .
Ilurninacao publica e ou infra-estruturas electricas .
Rede de abastecirnento de agua . .
Rede de esgotos domesticos.
Re de de telecomuni cayoes ..

Paramet re s
deK2

0,2
0,4
0,2
0,2
0, 1
0, 1

v- Valor em euros do custo de construy ao por metro qua drad o,
correspondente ao prevo de habitayao corrente por metro quadr ado,
tend o como referencia a alinea c) do n.o2 do artigo 5.° do Decreto-Lei
n.o 141188 , de 22 de Abril e 0 valor fixado anualmente por Portari a do
Min istro do Equipamento Social, ou , na sua ausencia e omi ssao de
adaptayao dos referidos valores a Regiao Autonoma dos Ayores .
S - Representa a superficie total de paviment os de construyao des
tinados ou nao a habila yao com inclusao da area de cave e dos aprovei
tamentos do desvao de cobertura vulgo: «faIsas»
Q - Area total (em metros quadrados), c1assificada como urbana e ou
de urbanizayao programada con forme definido em PMOT em vigor.

1 - Se 0 predio em causa ja estiver dotado de todas as infra-estruturas
urbanisticas e ou nao se ju stificar a localizacao de qualquer equipamento
ou espacos verdes, nso ha Jugar a cedencias para esses fins, ficando, no
entanto, 0 proprietario obrigado ao pagarnento de uma cornpensacao
ao municipio.
2 - A cornpensacao pc dera ser paga em es pecie, atraves da cedencia
de lotes, predios urbanos, edi ficacoes ou predios rusticos, situados no
concelho.
3 - A Camara Municipal podera cptar pela cornpensacao em nu
merario.
4 - A cornpensacao sera I iquidada aquando do deferimento do pe
dido de licenciament o da operacao urbanistica, nao podendo 0 alvara
que titule esse licenciamento ser emitido sem que a mesma se rnostre
paga. Nas operacoes sujeita s ao procedirnento de cornunicacao previa, 0
pagamento da compensacao sera efectuado atraves de autohquidacao e
no mesmo momenta em que se proceder ao pagamento, tambern atraves
de autoliquidacao, das taxas devidas pela adrnissao dessa cornunicacao.
Artigo 11 7 0
Ca lculo do valor da cornpensaca o em numerario nos lote amentos
I - 0 valor, em nurnerari o, da cornpensaca o a pagar ao munic ipio
sera determinado de acord o com a seguinte f6rmula:

C =C I +C2
em que:
C = Valor em curos do mOnlante total da compens ayao devida ao
municipio;
C I = Valor em euros da comp ensa yao devida ao muni cipio quand o
nao se justifique a cedencia, no todo ou em parte, de areas destinadas a
espayos verdes e de utilizayao colectiva e a instalayao de equipamento s
publicos no local;
C2 = Valor em euros da compensayao devida ao munici pio quando 0
predio ja se encontre servido pelas infra-estrutu ras referidas na a1inea h)
do artigo 2 0 do RJUE.
2 - 0 caIcu10 do valor de C I resulta da apJic8yao da seguinle for
mula :

C1 (€)

= K4 , KS ' A I (m'] , V I (f m' ]
10
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sendo C I (E) 0 calculo em euros, cm que:
K4 - e urn factor variavel em funcao da tipologia dominant e em
funcao da area bruta de construcao e tomara os seguintes valores:
Trpolo g jas de con srrucao

Habitacao Unifamiliar . .... .

Edificios Colecnvos destinados a Habitacao, Co
mer cio, Escritorios , Services. Armazens , lndustrias
de Classe C ou quaisquer outras actividades

Niveis

val ores
de K.

I
II
III

2.5
2
1.5

l
II

5
4.5
4

II[

Zona/nivel 1- Freguesias de S. Pedro e S, Miguel - £65,00;
Zona/nivel Il - Freguesias de Agua dAlto e Ponta Garca - £40,00:
Zona Inivel !!I- Freguesias dc Ribcira Scca e Ribeira das Tai
nhas - £30,00
Artigo 11 8,°
C a lc u!o do valor da compensaca o em numerario nas oper a coe s
urbanisticas de im pacte rclcvantc e semelhante a urn loteamento

o preceituado no artigo anterior e tambern aplicavel ao calculo do
valor da cornpensacao em nurnerario devida pela execucao de operacoes
urbanisticas de impacte relevante e semelhante a urn loteamento, com
as necessaries adaptacoes e com a excepcao do coeficiente K5 que sera
de J para estes casos enquanto os indices nao estejam previstos em
Regulamento do Plano Director Municipal.
Artigo 11 9,°

Armazens ou lndustrias Classes A e 8 em Edificio
de tipo Industrial

I

n
III

4,25
4
3.75

K5 - e um factor variavel em funcao do indice de construcao previsto,
de acordo com 0 definido na planta sintese do respecuv o lote amento, e
tornara os segumtes valores :
indice de utiliaacao

jJ

Ate 0,5 . , . ,
De 0,5 a l .
Superior a I

Valc res
de K 5

J
1.2
1.5

A I ( m~ - Eo valor, em metros quadrados, da totalidade ou de parte
das areas que deveriam ser cedidas, calcuiado de acordo com os para
metros acru almente definidos pelos PMOT's em vigor ou, em caso de
ornissao, pela Portari a n .02 16-8 /2008, de 03 de Marco;
VI - E valor em euros para efeitos de calculo correspondente ao
custo do metro quadrado de cons truc ao na area do municipi o em con
formid ade com os seguint es valores estimat ivas hierarqu izados em
funcao da zona:

Zonalnivel I - Freguesias de S Pedro e S, Miguel - €6 5,00;
Zonainivel ll- Freguesias de Agua d' Alto e Penta Garca - £40,00;
Zona /nivel If! - Freguesias de Ribeira Seca e Ribeira das Tai
nhas - £30,00,
3 - Calculo do valor de C2 em euros - quando a operacao de 10
teamento preveja a criacao de lotes cujas construcoes a edificar criem
servidoes e acessibilidades directas para arruamento (s) existente(s),
devidamente pavimentad o(s) e infra-estruturad o(s), sera devida uma
cornpensacao a pagar ao municip io, que resulta da seguinte formula:
C2 (€)

~ K6 x K7 " A2 (m 2) x VI (€1m')

Com pensacao em especie
I - Feita a determinacao do montante total da compensacao a pagar,
se optar por realizar esse pagamento em especie havera lugar a avaliacao
dos terrenos ou irnoveis a ceder ao municipio, e 0 seu valor sera obtido
com recurso ao seguinte mecanisme :
a) A avaliacao sera efectuada por uma comissao composta por tres
elemento s, sendo dois nomeados pela Camara Municipal e o terceiro
pelo promotor da operaca o urbanistica;
b) As decisoes da comissao serao tomadas por maioria absol uta dos
votos dos seus elementos.

2 - Quando se verificarem diferencas entre 0 valor calcuIado para
a cornpensacao devida em nurnerario e 0 valor dessa cornpensacao a
emregar em especie, as mesmas serao liquidadas da seguinte forma:
a) Se 0 diferencial for favoravel ao municipio, sera 0 mesmo pago
em nurnerario peJo promotor da oper acao urbanistica:
b) Se 0 diferencial for favoravel ao promotor, ser-lhe-a 0 mesmo
entr egue peJo municipio,

3 - Se 0 valor proposto no relatorio final da comissao referida no
n.° I deste artigo nao for aceite pela Camara Municipal ou pelo promotor
da operacao, recorrer- se-a a uma comissao arbitral, que sera constiru ida

nos termos do artigo 118,° do RJUE
4 - A Camara Municipal reserva -se ao dire ito de nao aceitar a
proposta de cornpensacao em especie, sempre que tal nao se mostre
conveniente para a prossecucao do interesse publico,

CAPiTULO IX

Disposicoes finais, complementares e transitorias
Artigo 120,0
Contr a-ordenacoes

sendo C2 (E) 0 cal cul o em euros, em que:
K6 = 0,10 " numero de fogos e de outras unidades de utilizacao inde
pendentesprevistas para 0 loteamento e cujas edificacoes criem servidoes
ou acessibilidadesdirectas para arruamento (s) existerue (s) devidamente
pavimentado (s) e infra-estrururado (s) no todo ou em parte;
K 7 = 0,03 + 0,02 x numero de infra-estrutu ras existentes no(s)
arruamento(s) acima referido(s), de entre as seguintes:

Rede publica de saneamento ;
Rede publica de aguas pluviais ;
Rede publica de abastecimento de agua;
Rede publica de energia electrica e de iluminacao publica;
Rede de telefones e ou de gas;
Rede terrestre de Televisao por Cabo,
A2 (rn") = E a superficie determinad a pelo comprimento das Iinhas
de confrontacao dos arruamentos existentes e, devidamente pavimen
tados e infra-estruturado s, com 0 predio a lotear, mult iplicado pelas
suas distancias ao eixo dessas vias, com a ressalva de que nos lotes
com mais do que uma frente urbana, designadamente, nas situacoes
de «gaveto», a dimensilo da mesma devera, ainda, ser afectada por urn
coeflciente de 0,65,
VI - E 0 valor em euros para efeitos de caIcuIo correspondente
ao custo do metro quadrado de constru~ao na area do municipio em
conformidade com os seguintes valores estimativos, hierarquizados
em fun9ao da zona:

I - Constituerncontra-ordenacoes a violacao do disposto no presente
Regulam ento, competindo aos Services de Fiscal izacao da Camara
Municipal a parucipacao das infraccoes, sem prejuizo das competencies
de flscalizacao das autoridades policiais.
2 - A violacao ou 0 nao cumprimento das disposic oes do presente
Regulamento sao passiveis de aplicacao de coimas conforme 0 Regime
consagrado no artigo 98,0 do RJUE e demais legislacao aplicavel em
materia de contra-ordenacoes .
Arrigo 121 .°
Acrualizacao

As taxas previstas no presente Regulamento e respectiva tabela serao
actual izadas anualmente, por aplicacao do indice 100 da tabela remu
neratoria da funcao publica,
Artigo 122,0
Duvidas e omissiies
Os casos ornissos e as duvidas suscitadas na interpretacao e aplicacao
do presente Regulamento, que nao passam ser resolvidas pelo recurso
aos criterios legais de interpreta9ao e int e gra~a o das lacunas, serao sub
metidas para decisao dos orgaos competentes, nos termos do disposto
na Lei n,o 169/99, de 18 de Setembro, na redac9aOactual conferida pela
Lei n,O5-A/2002 de II de Janeiro,
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Arrigo 123."

Ecros

Entrad a em vig or

o presen te Regu lame nto entra em v igor no pr imeiro dia uti l apos a

4.1 .2 - Por cada tipo de infra -estrut uras referidas em3 . 1.2,
.
po r metro Iinea r de rede criada

sua publicacao na 2.' serie do Diorio da Repub lica.

5,81

QUADRO III

Arrigo 124 ."

Taxa devida pela emlssao do alvara para real lzacao
de trabalhos de rernodelacao de terrenos

No r ma rc vogatoria
Com a entrada em vigor do presente Reg u lamento , cons ide ram -s e
revo gados:
a) 0 Reg ulam ent o Muni cipal de Urbanizacao, Edificacao e Taxas do
Mun icipio de Vila Fran ca do Campo , aprovado pe la Assembleia M unici
pal em sessao de II de .lulh o de 2003 e pub licado na 2.' serie do Diorio
da Republica. atraves do Aviso n." 7 J 64/2003 , de 12 de Setem bro ;
b) Tod as as disp osico es de natu reza reg ulament ar, ap rovadas pelo
M unicipio de Vila Fran ca do Cam po, em data an teri or aprovacao do
pr esen te Regul am ento e que com 0 mes m o sejam contraditon as .

a

I-

Emissao do Alvara/Reci bo de niio reje icao de cornuni

cacao previ a . . .
.. . . . . . .
1. I - Ate5 00m 2 •
1.2 - De 500 m 2 a 1000 m 2 . •. . • .
1.3 - Por cada 1000 m 2 a acresce r .
2 - Aditam ento ao alvar a por altera cao da licenca/com uni
cacao previa:
2 . I - Por pcri od o de 30 d ias. ..
2.2 - Por ca da peri od o adi c io na l de 30 dias ou fraccao.

50 ,0 0
58,0 2
116,0 5
29,02

58 .02
5,8 1

QUA DRO lV

ANEX O

,
J

Taxa devida pela emlssao de alvara de licenca
ou adm lssao de comunlcacao
previa de obras de edlficacao

Tabel a de Taxas do Re gulam ent o Munici pal
de Urb a niza ca o e E d ifi ca cao

I - Habitacao:
Euros

QUADRO I

Taxa devida pela em lssao de atvara de licenca
ou adm issao de comunlcacao
previa de operacao de loteamento

I - Emissao do alvara
2 - Emissiio do recibo de nao reje icao de co m unicacao pr ev ia
3 - Acresce aos rno ntarues re feridos nos nurn eros ante riores:
3 .1 - Por lote . . . . .
3. 2 - Por fogo
3.3 - Outrasutilizacoes - por cada metro quadrado ou fraccao
3 .4 - Prazo - por ca da an o o u fraccao, qu and o apli cav el
4 - Ad itame nto ao alvara por alteracao da lice nce ou co mu 
nicacao previ a
.
4 . 1 - Ac res ce ao m ontante referido no nurn ero anteri or re
sultante da alteracao autorizada:
4 .1 I - Po r lote
4 .1.2 - Po r fogo . . .
.
4 .1.3 - Outras uul izacoes - por cada m etro quadrad o ou
fraccao . . .
4 .1.4 - Prazo - por cada ano ou frac cao , quando apl icavel
5 - Publ icidade do A lva ra:
5. I - Em jomal local, por cada aviso . . . .
.
5.2 - Em jom al na cion al, por ca da aviso .
5.2 . J - Qu ando supe rior a 20 lotes, acresce em qualquer dos
.
casos, por cada lote
5.3 - Edital . . .

232 ,0 7
100,00
81 ,23
23,21
1, 17
116,05
174, 06

29 ,02£
J 1,61£
1, 17£
116.0 5
8 1,2 3
81.2 3
8,08
17,42

QUADRO II

Taxa devida pela ernissao de alvara de llcenca ou
adrnlssao de cornunlcacao previa de obras de
urbanizacao, dentro e fora de operacoes de 10
teamento.

I - Emissao do alvara . . . .
2 - Emissiio do rec ibo de niio reje icao de co mu nicacao p revi a
3 - Ac resce aos mont ant es referidos nos numer os ante rior es :
3. 1. 1 - Prazo - por ca da ano ou fraccao . . .
3. 1.2 - Taxa espe cial por tipo de infra -es tru tura por m etro
linear de rede cria da :
a) Red e de esgotos
b ) Rede de abastecirnento de agua
c) Rede de ene rgia elec trica
.
.
d) Red e de tele comunicacoes
e) Rede de gas
.
f) Rede de aguas plu vi ais
.
g) Outros (m ) .
3. 1.3 Arruamem os/ estacionamentos e pas se ios (m")
4 - Aditament o ao alvara por alteraca o da licenc a o u com u
nicacao previ a . . . . .
4 .1 - A cresce ao montante referido no num ero anterior :
.
4. l.l - ?razo - por ca da ano o u fracyao

174 ,06

JOO,OO
116,05

3,50
3,50
3,50
3,50
3, 50
3,50
3.50
3, 50
116,05
116,05

1. 1 - Ernissao de alvara: .
1.2 - Ernissao do re ci bo de nao rejeica o de co mu ni cacao
pre via . . . . . . . . . . . .
.
.
1.3 - Acresce ao mont ant e da s alin eas I 1 e 1.2 :
2
1.3 .1 - Por m ou fraccao da area total de cad a piso
1.3. 2 - Por m 1 de irnperm ea bilizacao
2 - Cornercio , industria e services:
2 . 1 - Emis sao de al var a :
.
2.2 - Emiss ao do re ci bo de na o rejei ca o de comuni cac ao
pr evi a . . ..
2 .3 - Ac res ce ao rnontante das alineas 2 . ) e 2.2 .
2.3.1 - Po r m 1 ou fraccao de area de co nstrucao .
2 .3.2 - Por m 2 o u fraccao de arranjos ex ternos . . ..
3 - O utros fins:
3.1 - Emissa o de alvar a:
3 2 - Erniss ao do reci bo de nao rejeicao de co rnun icacao
pr ev ia ..
3.3 - Acre sce ao mo ntan te das ali nea s 3. 1 e 3.2 :
3 .3 . 1 - Por m 2 o u fraccao de area de co ns trucao . . .
3.3 .2 - Po r m 2 o u fraccao de areas impcrmeabilizadas .
4 - Acre sce aos montantes re ferido s nos nurneros ante riores
(1 , 2 e3 ):
4. 1 - Por cada an o o u fraccao
.
4 .2 - Por pe riodo de 30 dias o u fraccao
5 - Tax a espec ial a ac rescer quan do aplicavel:
5 I - Co nstru cao/reco nstru cao, am plia cao , altera cao de an e

50 ,00
50 ,00
1,74
2,92
50,0 0
50,0 0
1,74
2,92
50,00
50 ,00
2, 10
2,92

149,64
14,52

xos/garagens (rnvfraccao) . . . .
5.2 -

Cons truc ao/rec on stru ca o, am pliac ao , alte racao de ter

races (m 2/fr ac:;ao )

1,74

5.3 - Co nstrucao/reconstrucao, am pliac ao, alteracao de tan
ques/p iscin as e afi ns (m1/ fracyao ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 - Mod ificaco es de fachadas (m ')
5.5 - lns talacao de asce nso res e mont a-c arg as (po r un ida de)
5.6 - O bras de imperrneabil izacao do so lo: eiras , cones de
.
.
te nis e afins (m 2/frac:;ao) . .
6 - A di tam en to ao alvara por alteracao de licenca ou co m u
nicacao pr evia:
6.1 - Por p eriodo de 30 dias .
6.2 - Por cada per iod o adic ion al de 30 dias ou fraccao
7 - Livr o de obr a e Placa
8 - Cotas e Alinham ento .. ..

25 ,00
11,61
17,42
4,65

5, 8 1
8,7 1
10,14
30 ,00

QUADROV

Taxa devida pela emlssao de alvara de llcenca
ou cornunlcacao previa de obras de demolicao
J - Em issiio do alv ar a
.
2 - Emissao do rec ibo de niio rejeicao de comunicacao previa
3 - Acresce aos montantes referidos nos numeros anteri ore s:
3.1 - Por pe riodo de 30 dias . . .
.. .
.
3.2 - Por cad a pe riod o adicio nal de 30 di as o u fracca o
.
4 - Dern oli coe s de ed ific ios e outra s co nstrucoes (po r piso)
4 . 1 - Ac resce ao m ontante re ferido no ponto anteri or (por
m 2 de area cobena)

50,0 0
50,0 0
8,7 1
11,6 1
46,4 5
0,60
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Eur os

5 - Aditamento ao alvara por alteracao da licenca/co rnuni
cacao previa:
5. 1 - Por per iodo de 30 dias.
5.2 - Por cada periodo adicional de 30 dias ou fraccao .

57,86
5,81

QUAORO VI

1
j

Alvara de autorizacao de ut ilizacao
e de alteracao de uso
de responsa bilidade em confo rrni dade. para
.
1.1 - Habiiacao - por fogo e seus anexos e por cada 100 m2
2- Ernissao do alvara de autorizacao de utilizacao sem termo
de responsabilidade em conformidade, para
.
2. 1 - Habitacao - por fogo e seus anexos e por cada 100 m'
2.2 - Cc rnercio/Serv icos (por cada 50 m' /fraccao da totali
dade da area dos pisos)
.
2.3 - Industria (por cada 100 m' /fraccao da area bruta de
edificacao) . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
2.4 - Outros fins (por cada 100 ml /fraccao da area bruta de
edi f cacao)
.
3 - A l teracao de uso :
3. 1 - Para habitacao
.
3.2 - Para outros fins
.
4 - Pedido de atribuicao de nurnero de policia . .
5 - Rernuneracao dos peritos pela vistoria - por cada .

I - Emissao de autorizacao de utilizacao e su as alteracoes:
1.1 - Restauracao ou bebida s. . . .
.
1.1.1 - Por cada 50 ml / fraccao da total idad e da area dos
pisos, acresce .
.
.
1.2 - Restauracao e bebidas . .
.
.
J .2. 1 - Por cada 50 m? /fraccao da totaJidade da area dos
pisos, acresce .
.
.
1.3 - Restauracao e ou bebidas com espaco para danca
l
1.3.1 - Por cada 50 m /fraccao da totalid ade da area dos
pisos, acresce
2 - Emissao de autorizacao de utilizacao e suas alteracces
para estabelecirnentos comerciais de produtos alimentares e
nao alimeruares e estabelecimentos comerciais de produtos

30,00
35,4 1
30,00
35,41
39,46
58,87
39,46
63,02
145,05
17,42
13,33

2. 1 - Pela emissao do alvara
.
2. 1. 1· Por cada 50 m' / fraccao da totalidade da area dos pisos,
acresce .
.
.
3 - Ernissao de autor izacao de utilizacao e suas alteracocs
por cada esta belec ime nto hoteleiro e meio complementar de
aJojamento turistico e Estabelecirnentos de Hospedagem :
.
3. 1 - Empreendimentos Turisticos
3 I I - Por cada 50 m' / fraccao da toi alida de da area dos
pisos, acresce a aJinea anterior
.
32 - Aloj amento LocaJ
.
3.2.1 - Por cada 50 m? /fraccao da totalidade da area dos
pisos, acresce a aJinca anterior
.
4 - Rernuneracao dos peritos pela vistoria - por cada.

47,23
232,07
47,23

78,80
47,23

290,09
20,00
145,05
23,23
13,33

Alvara de Iicenc;:a parcial

I
I

58,02
11 6,05
23,2 1
58,02

70,02
11 6,05
0

58,02
34,8 1
23,2 1
116,05
29,02

QUADROXII

47,23
97,73

Emissao de licenca parciaJ em caso de construcao da estrurura
em conformi dade com n." 7 do artigo 23.· do Decreto-Lei
n." 555/99 de 16 de Dezernbro na redaccao conferida pelo
Decreto-Le i n.· 177/2001 de 4 de Junh o: 30% da taxa de
vida pela ernissao do alvara de Iicenca definiti va.
QUADRO IX

Prorrogac;:oes
I - Prorrogacao para a execus:ao de obras:
1. 1 - Obras de urbanizar,;iio .
1.2 - Obras de edilicar,;ao ou outras . . . . .
2 - Taxa especial por mes ou fracs:iio (acresce ao valor pre
visto em 1.1 e 1.2):
2.1 - Obras de urbanizar,;ao . . . .
2.2 - Obras de edilic ar,;ao ou outras .

a) Infer iores a 5 000 rn' . .. . .
b) Entre 5 000 m l e 10 000 rn?
c) Em area superior a I ha, por fraccao e acumulada com
rnontante previsto na alinea anterior . .

34,81

78,80

QUAOROVIlI

~I

29,02
23,21

lntorrnacao previa
1 - Informacao Prev ia:
1. 1 - Consrrucao/amp liacao/reco nstrucao de habi tacao uni
fam iliar .
1.2 - Construcao/arnpli.zreconst. de habuacao multi-familiar
e ou services e ou cornercio . .
.
.
1.3 - Construcao/arn pliacao estabe lecimen tos hoteleiros
1.4 - Construcao de anexos, afins e construcoes agrico las
1.5 - Construcao de arrnazens, industries e afins
1.6 - Pedido de informacao previa reJativa a possi bilidade
de realizacao de operacces de loteamento, ou, operacoes
urban isticas de impacte sernelhante a urn loteamento, em
terrenos:

1 7 - Demolicoes . .
1.8 - Rernodel acao de terrenos
.
1.9 - Irnpacto sernelhante a uma operacao de loteamento. .
I 10 - Ou tros .
.
.

nao alirn en tares .

I

Emissao de licenca especia l para conclusao de obras
inacabadas:
I . I - Por periodo de 30 dias. .. .
1.2 - Por cada periodo adicional de 30 dias ou fraccao. . .
J-

QUADRO XI

Ernissao de autorizacao de utii izacao previsto
em leg islac;:ao especifica

r-n

Licenc;:a especial relativa a obras inacabadas

I - Ern issao do alvara de autorizacaode utilizar,;ao com terrno

QUAOROVII

I

Euros

QUAORO X

174,06
17,42 E
58,02
Il ,6J

Ocupacao da via publica por motivo de obra

Ocupacao com resguardos ou tapumes e encerramento
de rua:
I . J - Por cada periodo de 15 dias ou fraccao
.
1.2 - Por m l ou fraccao de superficie da via publica
.
2 - Andairnes (so na pan e nao defend ida por tapumes)
.
2.1 - Por andar ou pavimento a que correspondam .
3 - Com caJdeiras, amassadouros, deposi to de entulhos ou
de materiais, bern como por outras ocupacoes autorizadas
fora dos resguardos ou tapumes - por m l e por cada 30
dias ou fraccao .
4 - Encerramento de rua:
4.1 - Por dia ou fraccao . .. .
4. I. 1 - Acresce ao montante referido na alin ea anterior, para
pagamento das publicacoes dos correspondentes editais ..
As licencas a que se reportam os nurneros antecedentes nao
po dem terminar em data posterior a do termo da licenca de
obras a que respei tam.
1-

6.63
3,84
3,89

8, 13

€D
70,02

QUADROXIII

Vistorias

1 - Vistorias:
1.1 - Vistoria a reaJizar para efeitos de ernissao de autoriza
r,;ao de utilizacao, relativa a ocupacao de espacos destinados
a habitacao, cornerc io ou servicos
.
1.2 - Vistorias para efeitos de emissao de autorizacao de
utilizacao relal!va a ocupacao de espacos destinados a ar
.
mazens ou industri es
1.3 - Vistorias para e feitos de emissao de autorizacao de uti
lizacaorelativa a ocupacao de espacos destinados a services
de restauracao e ou de bebidas, por estabelecimento. . . . .
1.4 - Vistorias para efeitos de emissiio de autorizacao de
utilizacao relativa a ocupacao de espacos destinados a esta
belecirnentos aJimentares ou nao alirnentares e services no
ambito do anexo III da Portaria 33/2000 de 28 de Janeiro e
por estabelecirnento . .
.
.
1.5 - Vistoria para efeitos de emissao de certidao destinada
,..
a constituir,;ao de propriedade horizon tal
1.6 - Vistorias para efeitos de emissao de autorizar,;ao de
utiliza r,;ao, relativa a ocupas:ao de espar,;os destinados a
es tabe lecimentos hoteleiros, meio s comp\ementares de
aJojamento e estabelecimentos de hospedagem
.

58,02
145.05
145,05

145,05
58,02

145,05
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Euros

1.7  Aos valores referidos nos numeros antecedentes acresce
por cada 50 m 1 ou fraccao de area bruta de construcao
2  Outras vistoriais nao previstas nos nurneros anteriores
2.1  Ao valor referido no numero antecedente, quando apli
cavel, acresce por cada 50 m 1 ou fraccao de area bruta de
construcao . . . .
3  A nao realizacao da vistoria por motivo imputav el ao
requerente nao da lugar a reembolso de taxas.
4  Acresce its taxas de vistoria previstas no presente artigo 0
mcntan te legalm ente devido a outras entidades exteriores
ao municipio que, nos termos da lei, devam tomar parte
na mesma.

11.6!
58,02
11.6 J

Opera y6es de destaque

QUA ORO

34,8 1
58,02
92.82
29,02

Registo de declaracao de responsabih dade (por obra) .

29,02

Recepcao de obras de urbanlzacao
58,02
29,05

a) Em formate A4.
b) Em formato A3

0,88
1,74
2,92
5,81
11.61
0.30

15,00

5.50
9.50
15,00
20 ,00
25 ,00
4 0,00

.
b) Em formato A3
c) Em form ate A2
d) Em formato A 1
e) Em formato AO.
. .. .
.. .. .. .. .
f) Em format o sup erior, por metro quadrado ou fraccao
13 -

Licenya especial de ruido
58,02
82,96

2,75
4,75
7,50
10,00
12.50
25 ,00

12  fornecimento de plantas de localizacao em formato di
gital, em meio de armazenamen lO de dados (CD) fomecido
pela Camara Municipal:
a) Em fo rm ate A4

58,02

QUA ORO X Vll

1 - Licence especial de ruido para 0 exercicio de activid ades
ruidosas ternporarias
2  Vistoria e mcdicao acustica .

a) Em formato A4. . .
b) Em formato A3
c) Em formate A2. .
d) Em formato A I
e) Em formate AO. . .
........ ...
. ..
f) Em formato super ior, por metro qu adrado ou fraccao

c) Em formato A2.
d) Em formato A I
e) Em formato AO. . . . . .
.......
.
f) Em formate super ior, por metro quadrado ou fracc ao

Q UAORO XVI

I  Por auto de recepcao provisor ia au definitiva de obras
de urban izacao
.
2  Por lote e em acumulacao com 0 montante referido no
n." anterior acrescem ..
3  Pela vistoria para recepca o provis oria ou definitiva de
obras de urbanizacao acresce :
3  A nao realiza cao da v istoria por mot ivo imputavel ao
requerente nao da lugar a reemb olso de tax as.
4  Acrescem as taxas de v istor ia previstas no presente
artigo 0 montante legalment e dev ido a outras ent idades
exteriores ao municipio que, nos termos da lei, devam tornar
parte na mesma.

a) Em formate A4. . .
b) Em formato A3
c) Em formato A2.
d) Em formate A I
e) Em formate AO.

11 - Fornecimento de plantas de localizacao em form ato
digital, em meio de armaz enamento de dados (CD ou em
Pen drive), fornecido pelos interessados:

xv

Registo de declaray6es de responsabilidade
1

Por cada folha desenhada:

8  Fotocopias nao autenticadas:
8.1 - Por cada face em formato A4 .
9 - Fomecimento, a pedid o dos interessados, de segundas
vias de documemos, em substituicao dos originais extra
viados ou em mau estado :
9. 1 - Por unidade .
.
.
10  Fornecimento de planta s de lc cal izacao em formato
de papel:

QUA ORO XIV

\  Por pedido ou reapreciacao .
2  Taxa especial (acresce ao mont ante refer ido em I .):
2 1 Para habiracao. .
2.2  Para outros fins . .
3 - Emissao de certioao .

Euros

7.2 

10,50
14,50
20 ,00
25,00
30,00
34.00

Fomecimento de plantas topograficas:

a) Em formato A4. . .
b) Em formate A3
c) Em form ate A2. .
d) Em formato A 1 . .
e) Em formate AO. .
..............
. ..
f) Em form ato superior, por metr o quadrado ou fraccao
J4 -

Emissao de certidao de nurnero de policia/ nome de rua
15 Emissao de parecer de localizacao de Exploracao Bovina

5,50
9,50
15,00
20,0 0
25,00
35.00
20,00
J 10,00

QUA ORO X\ ' rI!
Q UA ORO XI X

Prestacao de services administrativos
Os actos e operacoes de natureza administrativa a prati car no
ambito das operacoes urbanisticas estao sujeitos ao paga
ment e das seguintes taxas:
I - Emissao de certidao da aprovacao de edificio em regim e
de propriedade horizontal . .
.
2 - Emissao de parecer para colocacao de paineis solares
.
3  fo mecimento de outros avisos previstos na lei
4 - Cert idoes ou fotocopias autenti cadas:
4.1 - Nao excedendo uma Jauda ou face  por unidade . .
4.2  Por cada lauda ou face alern da primeira, ainda que
incompleta
.
5 - Certidoes narrativas:
5.1- Nao excedendo uma lauda ou face  por unidade ...
5.2  Por cada lauda ou face alern da primeira, aind a que
incompleta . . . . . .
.
6  Buscas, por cada ano, exceptuando 0 corrente ou aque
les que expressamente se indicarem aparecendo ou nao 0
obj ecto da busca
.
7 - Fornecim ento de coleccoes de copias ou outras repro
ducoes de processos:
7. 1 - Por cada folha escrita, copiada, reproduzida ou foro
copiada:
a) Em form ate A4..
b) Em formate A3

Apreciacao de processos/averbamentosl
Reapreclacao de Processos

58.02
60,00
17,42
6,31
1,83
25,00
4,65
4,47

0,35
0,70

1 - A taxa devida pela aprcciacao de processos, a pagar no
acto de entrega e:
1.1 - Habitacao unifamiliar . .
.
.
1.2 - Habitacao multi- familiar e ou services e ou cornercio:
1.2.1  Ate 10 fraccoes, excluind o garagens
.
1.2.2  Com mais de 10 fraccoes, excluindo garagens
1.3 - Armazens, afins e construcces agricolas .
1.4 - Armazens, afins e construcoes industrials ...
1.5 - Loteamentos ate 10 lotes para moradias, podendo in
cluir servicos/corn ercio . . . .
..
.
.
1.6  Todos os restantes loteam entos
.
1.7 - Actividades cultur ais, re creati vas e desporti vas .
1.8 - Demolicoes
.
.
1.9 - Rernodelacao de terrenos
.
l.l 0  Outros fins
.
No caso de existir informacao previa valida, as taxas devidas
pela apreciacao de processos de licenciamento que estejam
conforme com a mesma, serao reduzi das em 50%.
2 - Averbarnentos dos proces sos e licenc es em nome de
novos tirulares . ,
.
3  Pedido de reaprecia cao ou revalidacao de processos:
3. 1- Operacoes de loteament o e ou obras de urb anizacao .
3.2  Trabalhos de rernodelacao de terrenos
.

20,18
232,07
348, ] 0
58,02
3 13,58
278,48
348, 10
232,07
46,45
46,4 5
116,05

73, 16
22,51
16,89
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Euros

3.3 -

Obras de edificacao com impacte s ernelha nte a lore
8,4 5
11,26

arnento .
34 -Obra s de edificacao
Q UADRO

xx

Deposito da Ficha Tecnlca de Habitacao

J
I
I

I-

Taxa de Deposito da Ficha T ec nica .

16,57

QUAD RO X XI

Licenciamento de instalacoes de combustiveis

1-

lnstalacoes de cornbustiveis para revenda:
1.1 Dep6sito de Garrafas de gas Emissao de alvara
J . 1. 1- Ate 20 Garrafas de gas , acresce : . ...
l . 1.2. - Mais de 20 Garrafas de gas, acresce .. . . .
1.2 - Deposito de combustiveis gasosos e Jiquidos - Emis 
sao de alvara.
2 - Instalacoes de cornbusuveis em emprecndimentos e simil ares -Emissao de alvara:
2.1 - Dep6sitos de gas . . . .
2.2 - Deposiios de combustiveis liquidos . .
3 - Vistoria . .
3.1 - Acresce por cada perito externo .
4 - Averbarnentos e transmi ssoes. . .

50 ,00
5,00
20 ,00
2 50 ,00

Estabelecimentos industriais do tipo 3

I - Estabelecimentos industriais Tipo 3 -

1.3 - Averbamentos .

.

.

200 ,00
300,00
75,00

203006293

MUNiCiPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso (extracto) n.? 560612010

Nomeacao de Adjunta
Torna-se publico que a Presidente da Camara, nomeou, com efeitos a
17 de Fevereiro de 2010, como Adjunta do seu Gabinete de Apoio Pes
so al, Anabela Moreira Gon calves Miranda Ba stes, ao abrigo da al inea a )
do n." 1 do artigo 73 ° e do n." 3 do art igo 74 .° da Lei n." 169/99, de 18
de Setembro, republicada pela Lei n." 5-N2002 , de 11 de Jan eiro.
Pace s do Muni cipio de Vila Franca de Xira , 22 de Fevereiro de
20 10. - Por subdelegacao de cornpetencias do Vereador dos Recur
sos Humanos, a Directora do Departamento de Adrninistra cao Geral ,

Dr.' Maria Paula Cordeiro Ascensdo.
302943073

MUNiCiPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA
Aviso n.? 560712010
Em cumprimento do disposto no n ." 6 do anigo 36.° da Port aria
n ." 83-N2009, de 22 de Janeiro, torna-se publica a Lista unitaria de
ordenacao final do procedimento concursal comum para co n tratacao
por tempo indeterminado de tres as sistentes operacionais (Auxiliar de
AC9ao Educativa) a que se refere 0 aviso n.o 14618, publicado no Diario
do Republica, 2 .' serie, n.o 158, de 17/08 /2009 :
1.0 Lu gar - Edla Maria C arv al ho Neves Pereira, classificada com
18.90 val ores,
2.0 Lugar ex-aequo - Gracinda Maria Furtado da Gra ~a Vicente; e
Ana Maria Calistro Parracho Nobre, classificadas com 14.30 valo
res .
Em 28 de O utubro de 20 09 . -

Em I de Novernbro de 2009. - 0 Pres idente da Camara Municipal.
Vitor Miguel Mart ins Amour Pombeiro.
303 002956

50,00
100,00
100,00
13,33
50, 00

QUA DRO XX II

de acordo com 0
Decreto-Le i n." 209 /20 08 de 2911 0:
1.1 - Pedido de aprec iaca o de re gulari zacao de est abeleci
ment e industrial . . .
1.2 - Recepcao de registo e verificacao de sua co n form i
dade . . .
.
.

Em cumprimento do disposto na alinea b ) n." I, do ani go 37 .0 da Le i
n." 12-A/20 08 , de 27 Fev.. no uso da cornpetencia propria conferida pelo
artigo 68 .0n." 2, alinea a) da Lei n ." 169/99 , de 18 SE T, na redaccao da
lei n." 5- A/2002 , de II JAN , torno publi co que, foram celebrados os
se guintes contratos de trabalho por tempo indeterminado , nos termos do
artigo 117° , n." 2 , alinea b) da lei n." 12-A /2008 , de 27 FE \!:
Com inicio no dia ) de Novernbro de 2009, com os candidaios classi
ficad os em 1.0,2.° e 3.0, lugares , respectivamente, Edla Maria Carvalho.
Neves Pereira, Gracinda Maria Furtado da Graca Vicente e Ana Maria
Calistro Parracho Nobre , para 0 exerci cio de fun coes na Catego ria de
Assistente Operacional , posicao rernuneratoria entre 0 I e 02 e ni vel
entre 0 1 e 02, no ambito do procediment o de contratacao por tempo
indeterminado , de tres lugares de ass istente o peracio nal (Auxili ar de
Accao Educativa )
lsento de visto do Tribunal de Comas , nos tenn os do arti go 114 °,
n." 3, da lei n." 98 /9 7, de 26 Agosto.

0 Presidente da Camara Municipal,

Vitor Miguel Martins Amaut Pomb eiro.
3030028 59

MUNiCipIO DE VILA VELHA DE RODAO
Aviso n.? 560912010
I-Para os devidos efeitos se torna publico que , por meu Despacho
n°.02 7/2010 de 05 de Marco, e no uso da cornpetencia conferida pela
alinea a) do n." 2 do art igo 68 .0 Da Lei n.o.169/99 , de 18 de Seternbro ,
alterada pela Lei no" 5-A/ 20 02, de II de Janeiro, e de acordo com 0 n." I,
do artig o 28 .0 Do Decreto-Lei n°.204/ 98 , de II de Julho, se encontra
aberto 0 concurso externo de ingresso , destinado ao preenchimento de
1 POSIo de trabalh o, na carre ira (nao rev ista ) de Tecnico de lnformatica
de Gr au I, Nivel I, da Carreira e Categoria de Informatica, em regime
de contrato de trabalho em fun coes publicas por tempo indeterminado,
previsto e nao ocupado no m apa de pessoal desta C am ar a Municipal.
presente recrutamento foi apr ovado Camara Municipal, por una
nimidade, em 3 de Marco de 20 10,prevendo a possibilidade de recru
tamento nao apenas de trabalhadores com relacao juridica de empre go
publico por tempo indeterminado , mas tambern de trabalhadores com
relacao juridica de emprego publ ico por tempo determinado ou det er
rn inavel ou sem rei a<;ii 0 juridica de em pre go previamente estabelecida ,
nos termos do disp osto no no" 6 do artigo 6.0 da Lei n." 12-A/2008 , de
27 de Fevereiro.
2 - Rernuneracao e Conoicoes de Trabalho - A rernuneracao sera
fix ada nos termos do artigo 9.0, n.o.1 do Decreto-Lei n ." 97/20 01 , de
26 de Marc o, (correspon dendo ao indice 320) sendo as cond icoes de
trabalho e as regalias as genericamente esiabelecidas por lei ;
3 - Loc al de Trabalho - 0 local de trabalho sirua- se na area do
Municipio ;
4 - Legislacao Aplicavel - 0 presente procedimento concursal
re ge- se pelo Decreta-Lei n.o.204/98, de II de Julho, aplicado a Admi
nistra cao Local pel o Decreto-Lei n .o.238/99 , de 25 de Junho ; Decreto
-Lei n.". 12/2000, de 1J de Fevereiro ; Decreto-Lei n o".9 7/200 I, de 26
de Marco ; Portaria n ." 358 /2002, de 3 de Abril ; Lei n." 12· A/ 2008, de
27 de Fevereiro;
5 - Car acterizacao do posto de trabalho: Apoia a utilizacao dos meios
informaticos nos services municipais e apoia os utilizad ores na utilizacao
dos mesmos, proporciona accoes de aprendizagem das TIC e apoia na
utilizacao do s meios informaucos nos serv ice s municipais;
6 - Prazo de Apresentacao de Candidaturas - 10 <lias uteis, a con tar
da data de publicacao do presente aviso no Diario do Republica;
7 - Requisites de Adrnissao ao Concurso - No s tennos do n.o.2,
do arti go 29 .0 do Decreto-Lei n .o.204/98 , de II de Julho, s6 podem
ser adrnitidos a concurso os candidatos que satisfacarn os seguintes
requisitos :
7.1 - Requisitos Gerais - A este con curs o poderao candidatar-se
todos os individuos que sati sfa~am os requisitos enunciados no n.o.2,
do artigo 29 .0 Do De creto-Lei n .o.204/9 8, de II de Julho;
7.2 - Requisitos Especiais - Os can didatos deverao possuir ade 
qu ado curso tecnol6gico, curso das escolas profissionais ou curso que
confira certificado de qualifica~ao de nivellli em area de informatica, de
acordo com a alinea a) do n .o.2, do anigo 90", do Decreto-Lei no" 97/200 I,
de 26 de Mar~o, podendo ser aprese ntada habilita~ao super ior ;
8 - Formal iz a~a o de C and ida turas - As candidaturas deverao ser
fonnal izadas m ed ian te 0 fonnulario de requerimento disponivel nos
Recursos H umanos e na pag ina ele ctr6ni ca desta Aut arquia em hnp :l/
www. cm-vvrodao .pt diri gido a Presidente da Camara Mun icipal de
Vila Velha de R6dao , entregue pe ssoalmente ou remetido pelo cor
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