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MUNICIPIO DE PEN ALVA DO CASTELO 

CXMARA MUNICIPAL 

GABINETE DE COMUNICAcAO, INFORMATICA 
E DINAMIZAçAO CULTURAL 

Publicitado na Página eletrónica destl 
Municipio em / / /{ 	I 

0 Técnico de Inloica, 

ir9-11 WAII  I 

PROJETO DE "REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAçAO E 
EDIFICAçAO - ALTERAçAO" 

Francisco Lopes de Carvaiho, Presidente da Câmara Municipal de Penalva do 
Castelo, faz püblico que, a Camara Municipal em sua reunião de 13 de novembro de 
2015, aprovou o projeto de "Regulamento Municipal de Urbanização e Edificacao - 
Alteracäo". 

Assirn e, apesar de nos termos do art. 98°. do C.P.A não se ter registado 
qualquer constituiçào de interessados para este procedimento, a Câmara Municipal no 
intuito de dar cumprimento aos princIpios da boa administracão, da prossecucào do 
interesse publico e de protecão dos direitos e interesses dos cidadäos, deliberou, nos 
termos do disposto nos art's. 1000  e 1010.  do referido Codigo do Procedimento 
Administrativo, submetê-lo, pelo prazo de 30 dias, a contar da data publicitacâo na 
pagina eletrOnica e de afixaçäo no hall do edifIcio deste Municipio, a consulta publica 
para recoiha de sugestOes, podendo para e efeito, dirigir contributos por escrito ao 
responsavel pela direçao do procedimento - Presidente da Câmara Municipal, 
entregando-os na subunidade da Divisão Administrativa (das 09:00 as 16:00 horas), ou 
enviando-os por correio para a morada Av. Castendo - 3550-186 Penalva do Castelo ou 
através do endereco eletrOnico: geral@cm-penalvadocastelo.pt. 

Para const 	evidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor 
que väo ser afix os 	lugares püblicos do costume. 

E eu, 	 ordenador Técnico da Divisäo 
Administrati o s 	revi. 

Paços 4 MunicIpio de Penalva do Castelo, 16 de Novembro de 2015. 

O Preside e da Cârnara, 

(Francisco Lopes rvalho) 



MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTELO 

Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Eclificação 

(RMUE) 

Nota justificativa 

0 Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, aprovado em reuniäo ordinária de 27 

de Junho de 2008, foi publicado no diário da repUbhca, 2.1  série, n.° 144, de 28 de Juiho de 

2008. 

Corn a recente publicaçâo do Decreto - Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro, que procede a 13.  

alteraçâo ao Decreto-Lei fl.0  555/99, de 16 de dezembro, e, corn a entrada ern vigor da 1•a 

revisâo ao Piano Diretor Municipal de Penalva do Castelo, publicado no Diário da Repüblica, 

n.° 122, 2.1  série, Aviso n.° 7096/2015 de 25 de junho de 2015, foram estabelecidos novos 

conceitos nos domInios do ordenamento do território e do urbanismo. 

No ambito do Programa Simplex, o decreto-lei. n.° 48/2011, de 1 de abril, na sua redação 

vigente, veio simpificar o regime de acesso e de exercicio de diversas atividades econômicas, 

no contexto da iniciativa designada .xLicenciarnento Zerox'. Esse diploma define urn modelo que 

se processará basicamente on-line, via eletrônica, através de um Balcào Unico Eletronico, 

designado .xBalcão do Empreendedorx'. 

Ao mesmo tempo, foi criado urn novo quadro juridico para o licenciamento do setor da 

indOstria, através do Decreto -Lei fl.0  169/2012, de 1 de agosto, que aprova o Sistema da 

IndUstria Responsável (SIR), e uma alteraçâo no procedimento do registo de alojamento local 

de acordo com o disposto na Portaria n.° 138/2012, de 14 de maio. 

Neste sentido, importa, por isso, adequar o Regulamento Municipal de Urbanizaçao e 

Edificaçâo do Municipio de Penalva do Castelo em vigor. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIzAçAO E EDIFIcAçA0 

DO MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTELO 

(RMUE) 

CAPITULO I 

DISPOSIcOES GERAIS 

Artigo 1.0 

Lei habilitante 

o presente Regulamento é elaborado ao abrigo das disposiçoes contidas no n.° 8 do artigo 

112 1, corn fundamento no artigo 241.°, ambos da Constituiçao da RepUblica Portuguesa, tendo 

por base o preconizado no Decreto -Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na redaçao que Ihe foi 

conferida pelo Decreto - Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro, no Regulamento Geral das 

Edificaçöes Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 38382, de 7 de agosto de 1951, na Lei n.° 

53 -E/2006, o consignado na Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei fl.0  73/2013, de 3 de 

setembro, e o estabelecido nos artigos 53.1  e 64.1  da Lei n.° 159/99, de 18 de setembro, corn 

as alteraçoes introduzidas pela Lei n.° 5 -A12002, de 11 de janeiro. 

Artigo 2.° 

Ambito de aplicaçâo 

o presente Regulamento estabelece os principios aplicáveis a urbanizaçäo e edificação, as 

regras gerais e critérios referentes as taxas devidas pela emissão de alvaras, pela 

cornunicação prévia e deferimento tácito e ainda pela realização, rnanutençâo e reforço de 

infraestruturas urbanisticas e correspondentes cornpensaçöes, a prestação de cauçäo, bern 

corno as regras para a utilizaçao de ediflcaçöes, os trabaihos de rernodelaçao de terrenos, a 

constituiçäo de prédio urbano sob regime de propriedade horizontal e outras atividades 

conexas, no rnunicipio de Penalva do Castelo. 
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Artigo 30  

Objecto 

o RMUE astabelece as regras respeitantes a urbanizaçao a edificação e a utilização do espaço 

püblico, no âmbito das operaçoes urbanisticas, sam prejuizo do disposto noutras normas legais 

e regulamentares em vigor. 

Artigo 40  

Definicoes 

1. Para efeitos deste regulamento a corn vista a uniformização do vocabulário urbanistico 

utilizado em todos os documentos no ambito da atividade urbanistica do municipio, 

aphcam-se Os conceitos técnicos fixados palo Decreto Regulamentar n.° 9/2009, de 29 de 

rnaio, palo Regime Juridico da Urbanização a Edificação (RJUE), os demais conceitos 

definidos na Iegislaçâo a regularnentos Aplicáveis. 

2. Sem prejuIzo do disposto no nUrnero anterior a para efeitos do presente regulamento, 

entende-se por: 

a. Alteracao significativa da topografia dos terrenos existentes: para efeito da 

alinea b) do n.° 1 do artigo 6.0-A do RJUE, considera-se a modelação de terrenos 

em area superior a 2000m2, qua implique aterro ou escavação corn variaçâo de 

cotas altimétricas superior a 2 metros. 

b. Pequenas obras de arranjo e meihoramento: Para efeitos da alinea d) do n.° I do 

artigo 6.1- A do RJUE, consideram-se os trabaihos de limpeza, pavimentação e 

ajardinamento de logradouros, desde qua nâo ultrapasse o indice máximo de 

impermeabihzação previsto nos instrumentos de planeamento; 

c. Alpendre ou telheiro - coberto executado ern material duradouro de construção, 

nâo encerrado entre paredes; 

d. Cave - piso cujo pavirnento se encontra a uma cota de palo menos 200m inferior a 

da soleira da porta da entrada principal do lote ou do edificio; havendo mais do que 

um arruamento a servir o Iota é considerada a soleira qua se encontrar a cota 

superior; 

e. Balanço - medida do avanço de qualquer saliéncia tomada além dos pianos da 

fachada; 	
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f. Corpos salientes - avanço de urn corpo voiurnêtrico ou urna parte volumetrica, em 

baianço, reiativarnente ao piano de quaiquer fachada; 

g. Perfil natural do terreno - perfii do terreno existente a data da instrução do pedido, 

constante de ievantamento topográfico; 

h. Piano de fachada - piano vertical que contém a hnha de intersecçâo de cada troço 

recto de urna fachada corn o solo exterior ou superilcie horizontal equivaiente; 

I. Varanda - corpo saliente, ou nâo, aberto ao exterior. 

j. Estufa - construçao de carácter iigeiro em material translUcido, em que a 

temperatura se eieva para cultura de espécies vegetais; 

CAPITULO ii 

DA EDIFiCAçA0 

sEcçAo i 
Normas UrbanIsticas e Desenho Urbano 

Artigo 5.° 

Condiçöes gerais de edificabiiidade 

1. A aptidâo para ediflcação urbana de quaiquer prédio deve curnprir as seguintes condiçOes: 

a. Capacidade de edificaçâo, de acordo corn o previsto ern instrumento de gestäo 

territorial apiicável e dernais legisiaçao; 

b. Dimensao, configuraçao e caracteristicas topograficas e rnorfoiógicas aptas ao 

aproveitarnento urbanIstico, no respeito das boas condiçOes de funcionalidade, 

saiubridade e acessibihdade. 

2. No icenciamento ou cornunicação prévia de obras de construção em prédios que não 

exijarn a criação de novas vias pUblicas, devern ser sempre asseguradas as condiçOes de 

acessibilidade de veiculos e peôes e, quando necessário, a beneficiaçao do arruarnento 

existente. 

Artigo 6.° 

Aiinhamentos 

1. As obras de construção, reconstrução, arnphaçao e aiteração de quaiquer edificio ou muro 

de vedaçâo, adjacentes a arruarnento pOblico e sernpre que necessário, não poderao ser 

iniciadas sem que, peia Camara Municipal, seja definido o respectivo ainharnento. 
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2. Se a realizaçao das obras referidas no nUmero anterior implicar a integração na via pUblica 

de quaisquer parcelas do terreno ou prédio particulares, essas parcelas serào sempre 

cedidas gratuitamente a Camara Municipal, integrando o seu domInio pUblico. 

3. Os alinhamentos serão fixados pela Cãrnara Municipal atento o disposto em PMOT, as 

condiçoes e localizaçao das obras e o interesse pUblico. 

Artigo 7.° 

Cbberturas 

1. Salvo situaçöes excepcionais devidamente justificadas, as coberturas das edificaçOes serão 

de águas do tipo tradicional na região, corn revestimento a telha cerâmica na cor natural e 

corn inclinaçOes não superiores a 28 1. 

2. A altura do apoio da cobertura sobre as fachadas não poderá ultrapassar 0,60 m, rnedidos 

do nIvel do pavimento do sôtão ate a linha de intersecção corn a cobertura. 

3. Nos edificios para habitação colectiva a ocupação do sótão para fins habitacionais não 

poderá exceder 60 % da area do piso inferior. 

4. São totalmente interditos os beirais livres que lancem directamente águas sobre a via 

püblica, devendo as águas das coberturas ser recolhidas em algerozes ou caleiras e 

canalizadas em tubos de queda, ate 0,10 metros do solo no caso do haver valeta, ou, 

havendo passeio, serern conduzidas em tubagens enterradas ate ao colector pUblico de 

drenagern. 

Artigo 8.° 

Alinhamento viário 

1. 0 licenciamento ou cornunicação prévia de qualquer obra de edificação, incluindo rnuros de 

vedação confinantes corn a via pUblica, carece de prévia definição do respectivo 

alinharnento viário, a definir pela Câmara Municipal. 

2. Os alinhamentos a definir terão como base perfis tipo definidos no PDM. 

3. Em zonas urbanas consolidadas pode ser adrnitida a rnanutençao do alinharnento 

estabelecido pelas edificaçoes contiguas existentes, desde que não advenharn 

inconvenientes funcionais para a circulação pedonal ou viária. 

4. Nos caminhos existentes nas zonas situadas fora dos perimetros urbanos pode ser 

dispensada a execução de passeios, sendo os alinhamentos definidos corn base em penis 

que contenharn apenas faixa de rodagem e valetas rnarginais de escoamento de a uas 

pluviais. 	 £7 
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5. For imperativos urbanIsticos ou viários, a construção ou reconstrução de passeio pUblico 

corn as caracteristicas definidas pelos serviços municipais pode constituir condiçäo do 

deferirnento do licenciamento ou da admissão da comunicaçâo prévia. 

6. Quando 0 cumprimento do alinhamento definido implique a integraçào na via püblica de 

quaisquer parcelas do terrenos, devo o titular da licença ou comunicaçäo prévia transmitir 

para o dominio municipal a area de terreno necessária para a execução da infra-estrutura 

viária definida. 

Artigo 9° 

Muros de vedaçao 

1. Os muros do vedaçâo confinantes corn a via pUblica em zonas novas, não poderào exceder 

1,20m de altura, na sua parte rnaciça construida em alvenaria. Acirna dessa altura apenas 

será permitida a utilização de chapas metálicas, elementos vazados ou do sebes vivas, ate 

A altura maxima de 2,00 metros. 

2. Os muros de vedação confinantes corn a via póblica a executar em zonas antigas e do 

habita(;ao consolidada, devern seguir a altura dominante dos muros existentes. 

3. Sern prejuIzo do disposto na alinea b) do n.° 1 do artigo 6.1-A do RJUE, os muros de 

vedaçao nao confinantes corn a via püblica, edificados em zona urbana, nâo podem 

exceder os 2,00 m do altura relativamento ao perfil natural do terreno. 

4. Para efeitos do mediçao da altura dos muros do vedaçao confinantes corn a via pUblica ou 

corn os terrenos vizinhos, considera-se como referencia o perfil natural do terreno ou a cota 

do lancil, existente ou proposto, confinante corn o muro. 

Artigo 10.0 

Salas do Condominlo 

1. Todos os edificios, corn urn nUmero de fogos superior a 10, passiveis de virem a ser 

constituidos em regime de propriedade horizontal, terão quo ser dotados do espaço 

vocacionado para possibilitar a realizaçäo das respectivas assernbleias do condominio, da 

gestão corrente e da manutençäo das coisas comuns. 

2. Os espaços para a realizaçao do reuniöes e assembleias referidos no nUmero anterior terão 

quo possuir a area minima do 1,00 m2 por cada fogo, p6-direito regularnentar, ventiiaçâo e 

ilurninação natural. 

Artigo ll 0  

Piano do acessibilidades 	
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1. 0 pIano de acessibilidades de pessoas corn rnobilidade condicionada, quando legalmente 

exigido, deve contemplar so!uçöes de detaihe métrico e construtivo e integrar as seguintes 

elementos: 

a. Mernória descritiva e justificativa; 

b. Elernentos gráficos a escala 1/100 ou superior, contendo inforrnaçâo respeitante ao 

percurso acessIvel ate a entrada das várias areas no edificlo, devidamente cotado 

em toda a sua extensâo, tipo de materials a aplicar, a inclinaçao 'das rampas 

propostas, aos raios de curvatura, a altura das guardas e aos porrnenores das 

escadas ern corte construtivo. 

sEcçAo ii 

Da composiçâo das fachadas 

Artigo 12.1  

Materials e cores de revestimento exterior 

1. Os materials e as cores a aplicar nas fachadas e coberturas das edificaçoes devem ser 

escolhidos do modo a proporcionar a sua adequada integração no local, do ponto de vista 

arquitectónico, paisagistico e cultural. 

2. Apenas são admitidas cores das quais resulte uma harrnonização crornática corn a 

envolvente, podendo os serviços municipais indicar outras diferentes para acautelar a 

correcta inserção urbanistica das edificaçOes e a harmonia do conjunto edificado. 

Artigo 13.1  

Corpos salientes e varandas envidraçadas 

1. Por razOes de integracão arquitectónica e de composição das fachadas, pode ser adrnitida 

a ocupação aêrea do espaço pUblico por corpos salientes e varandas envidraçadas, 

devendo a sua projecção em toda a extensâo sobre a via püblica cumprir uma distância 

vertical não inferior a 3,0rn. 

2. Nos arruamentos sern passeios, so é permitida a existência de corpos salientes e varandas 

envidraçadas, quando a projeccão em toda a extensão sobre a via pUblica cumprir uma 

distância vertical não inferior a 4,20 m. 

3. 0 balanço permitido para os corpos salientes e varandas envidraçadas não pode 

ultrapassar 50% da largura do passeio e o máxirno de 1 m. 

4. N15o e autorizada a instalação de condutas exteriores e exautores de fumos e gases quo 

fiquem salientes nas fachadas dos edificios. 
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Artigo 14° 

Guardas 

As componentes das guardas deverâo respeitar uma distância maxima de 10 cm entre si, e 

uma aitura minima de 90 cm. 

Artigo 15.0  

Vaos no piano marginal 

Os väos de porta ou janela iocahzados no piano marginal de edificios confinantes corn espaço 

pübhco e a uma altura inferior a 2,50 m, nâo poderão abrir directarnente para o exterior. 

sEcçAo iii 
Procedirnentos especIficos 

Artigo 16.0 

Operaçoes urbanIsticas corn impacte relevante 

Para efeitos do disposto no n.° 5 do artigo 571  do DL 555/99, na sua actual redacçao, 

considera-se gerador de impacte semeihante a uma operação de loteamento as obras situadas 

em area nâo abrangida por operaçâo de ioteamento, quando respeitem a edificios contiguos e 

funcionalmente ligados entre si de que resuite uma das seguintes situacöes: 

a) Toda e qualquer construção que disponha de mais de um nQcleo de acessos comum a 

fracçöes ou unidades independentes; 

b) Toda e qualquer construção que disponha de 6 ou mais fracçoes ou unidades 

independentes corn acesso directo a partir do espaço exterior; 

c) Toda e qualquer construção que possua uma area de construção igual ou Superior a 1.000 

m2, destinada a habitação, comércio ou serviços; 

d) Toda e qualquer construção que possua uma area de construçâo igual ou superior a 1.000 

m2, na sequência de ampliaçâo de uma edificaçao existente; 

e) No caso de obras de ampliaçâo, o cáiculo do valor de compensação incidira apenas sobre a 

area ampliada, excepto nas situaçöes de alteraçào de uso da edificaçao existente nas quais o 

caiculo daquele valor incidirá sobre a totahdade da area construida. 

f) Toda e qualquer construção que envolva uma sobrecarga dos niveis de serviço nas 

infraestruturas e no ambiente (nomeadamente vias de acesso, tráfego, parqueamento, ru' o). 
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Artigo 17.° 

Obras de escassa relevância urbanIstica 

1. Para efeitos do disposto na alInea i) do n.° 1 e fl.0  3 do artigo 60-A do RJUE, são 

considoradas de escassa relevãncia urbanistica as seguintes obras: 

a) A construção, arnpliação ou reconstrução de vedaçöos ou muros de vedaço que 

confrontern corn a via püblica, desde que cumprarn Os alinharnentos e as condiçOes 

técnicas a fornecer previarnente pela Cârnara Municipal; 

b) A abertura, arnpliação ou dirninuiçao do largura de vãos em muros do vedação, 

confinantes corn o dominio pUblico, desde quo a abertura não excoda a largura do 

1,00 rn o o portâo a introduzir ou a alterar, aprosento caracteristicas idénticas a 

outros prooxistontos, caso existarn, 0 não sejam alteradas as dernais 

caracteristicas do rnuro; 

c) Os muros do vedação ate 2 rn do altura, quo não confinern corn a via pUblica e de 

muros do suporto do terras ate urna altura de 2 rn ou que não alterem 

sign ificativamente a topografia dos torrenos existontes; 

d) Reconstrução do coberturas corn substituição da estrutura do rnadeira por 

olerneritos pre-osforçados ern betão ou rnotalicos, sorn alteração da forma e 

revestirnento exterior; 

e) As edificaçOes, contiguas ou não, ao edifIcio principal, corn p6-direito não superior a 

2,50 rn ou, ern alternativa, a altura do res-do-chão do edificio principal corn area 

igual ou inferior a 10 m2, distem no rninirno 5 rn da via pUblica e observern o 

disposto no PDM; 

f) Construçoes fora dos ospaços urbanos e urbanizáveis de urn so piso, corn uma area 

rnáxirna do coristrução ate 20 rn2 e altura não superior a 3 rn, distern no rninirno 5 rn 

da via pUblica o observern o disposto no PDM; 

g) Construçoes de campas, rnausoléus e jazigos cuja altura relativarnonte ao solo seja 

inferior a 2,20 rn e corn urna area rnáxirna ate 10 rn2; 

h) Substituiçao das caixilharias e altoração de cor da fachada, desdo que a cor 

adotada rnantenha o oquilibrio crornático do conjunto ou onvolvonto em que se 

insere, e previarnente autorizada pela cârnara municipal; 

i) A instalação de aparelhos do oxaustao de furnos, ar condicionado, vontilação e 

aquecirnento central (AVAC), dosdo quo não sojarn visivois do ospaço pUblico 

prejudiquern a estética do odificado; 
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j) 0 fecho de varandas corn estruturas arnoviveis desde quo, respeitem as cores e os 

rnateriais utilizados no edifIcio, sern prejuizo das dernais disposi(;Oes legais e 

regularnentares aplicáveis; 

k) As pequenas alteraçOes em obras licenciadas quo, pela sua dimensao, natureza, 

forma, localizaçao e impacto, não afectem a estética e as caracteristicas da 

construçâo ou do local onde se inserern, designadamerite pequenos acertos de 

fachada ou de vãos; 

I) As rampas do acesso para pessoas corn mobilidade condicionada e a eliminação de 

barreiras arquitoctônicas, quando realizadas nos logradouros dos edificios; 

m) As construçoes destinadas a abrigo do anirnais de cornpanhia cuja area não exceda 

4rn2, localizados nos logradouros desdo que nâo confinem corn a via pOblica. 

n) A edificação de estufas do jardim corn altura inferior a 3 m e area nâo superior a 20 

rn2; 

o) A edificaçào do estufas para fins exclusivarnente agricolas, de estrutura ligeira, sem 

recurso a quaisquer fundaçöes permanentes, desde quo a ocupação do solo não 

exceda 50 % do terreno, não seja feita irnperrneabilização do solo e curnpram urn 

afastamento minirno de 15 m a via pUblica e 3m dos predios contIguos. A instalaçâo 

da estufa pode ser indeferida, caso a respetiva localizaçâo comprorneta a 

estabilidade ecológica local, ocupe solos do alta potencialidade ou capacidade do 

uso agricola, prejudique o caráter ou interesse püblico das areas em questão ou das 

respetivas envolventes. 

p) Tanques para recolba do água destinada a rega corn capacidade não superior a 

30rn3 e corn a profundidade rnáxirna de 120, corn urn afastarnento igual ou superior 

a 20 rn da plataforrna do estrada, da via existente ou prevista, e a 3,Om dos prédios 

contIguos; 

q) Sepulturas e jazigos 

2. As obras referidas neste artigo, bern como todas as obras enquadradas nos terrnos do 

disposto no n.°1, do artigo 6.° e n.°1 do artigo 6.°-A, arnbos do RJUE, devern ser 

inforrnadas a esta Cârnara Municipal nos termos do artigo 80°-A do RJUE, por rneiode 

requerirnento próprio que dove ser instruido corn os seguintes elernentos: 

a) Docurnentos cornprovativos da legitirnidade do requerente; 

b) Plantas do localização a escala 1/25.0000 1/1 .000 ou superior; 

c) Plantas, alçados e cones a escala 1:100, quando aplicável; 



d) Levantarnento fotográfico do exterior e interior, quando se trate de urna ediflcaçao 

existente; 

e) Descrição detaihada dos trabaihos a executar; 

3. Estâo ainda isentas de licenciarnento e de cornunicação prévia, as seguintes instalaçöes, 

qualificadas corn a classe Bi do Anexo III do Decreto - Lei fl.0  267/2002, na sua redaçao 

atual. 

a) Pa'rques de garrafas e postos de garrafas de gases de petroleo Iiquefeitth (GPL) 

corn capacidade inferior a 0,520 m3; 

b) Postos de reservatórios de GPL corn capacidade inferior a 1,500 rn3; 

c) Instalaçöes de armazenarnento de combustiveis liquidos e outros produtos de 

petroleo, corn capacidade inferior a 5 rn3, corn exceção da gasolina e outros 

produtos corn ponto de inflamaçâo inferior a 38°C. 

4. 0 disposto neste artigo nâo isenta a realizaçâo das operaçöes urbanisticas nele previsto, 

da observancia das norrnas legais e regularnentares apticaveis, nomeadamente, as 

relativas a servidöes de utilidade pOblica, aos indices rnáximos de construçâo, 

irnperrneabihzaçâo e afastarnentos. 

Artigo 18.0  

Mediçao do projecto de arquitectura 

1. 0 projecto de arquitectura para obras de edificaçâo que visem a construção de area nova 

ou a alteraçâo ou arnpliaçâo da area de construçâo existente deve ser objecto de rnediçâo. 

2. A rnediçao das areas de construção contabilizadas para efeitos de Indice de construção 

deve constar de quadro anexo a rnernôria descritiva e justificativa do projecto de 

arquitectura, o qual deve ser igualrnente subscrito pelo técnico autor do projecto. 

Artigo 19.0 

Caixa de correio 

Nos terrnos do previsto no Decreto Regularnentar fl.0  8/90 de 06 de abril, todas as construçoes 

devern ser dotadas de caixa de correio, corn as caracteristicas ai referidas. 

As caixas de correio devern ser previstas no projeto de arquitetura e acessiveis a partir da via. 

pübhca. 

Artigo 20.° 

Instalaçao de "AC 



1. A instalaçao de apareihos de ar condicionado, ventilaçao e aquecirnento central (AVAC), 

visivel do espaço püblico está sujeita a licença ou a comunicação prévia. 

2. 0 projecto de arquitectura relativo a novos edifIcios destinados a comércio, serviços, 

restauraçâo, hotelaria ou similares, deve contemplar a pré-instalação de aparelhos de 

AVAC. 

3. A insonorizaçâo dos aparelhos'de AVAC deve ficar garantida, assirn corno a recolha de 

lIquidos resultantes do seu funcionamento, que em caso algurn podem verter para a via 

pOblica. 

Artigo 21? 

Estimativa orçamental da obra 

1. A estimativa do custo de obras de edificação deve ser elaborada corn base nos preços por 

metro quadrado definidos pela Cârnara Municipal, ern função da utilização a dar a 
ediflcaçao, calculado de acordo corn a seguinte fórrnula: PCm*K 

Ern que: 

P - Preço por metro quadrado das obras de edificação; 

Cm - Custo por metro quadrado, nos termos da alInea d) do n.° 1 e o n.° 3 do artigo 62? do 

Codigo do lrnposto Municipal sobre Irnóveis (dM1): 

K - Fator a aplicar consoante a utilizaçâo da obra, de acordo com os seguintes valores: 

Habitação, turismo e restauração - 1 

Comércio, serviços e equipamentos - 0,8 

lndüstria e armazéns - 0,6 

Caves, garagens e anexos - 0,3 

Piscinas, tanques e similares —0,3 

Anexos, garagens e arrumos - 0,20 

Muros - 0,05 

2. Corn a devida fundamentação, poderá ser aceite diferente estimativa orçarnental da obra, 

tendo ern consideraçâo diferentes processos construtivos e materiais a utilizar na obra. 

CAPITULO Ill 

DO LOTEAMENTO E DA URBANIzAçA0 

sECçAo 

Normas Gerais 

Artigo 22.1  

Projectos de loteamento e de obras de urbanizaçâo 



1. A oporaçâo de loteamonto que preveja a construção de edificios de habitaçao coloctiva 

deve contemplar a soluçâo tipológica esquemática dos mesmos, incluindo, quando for o 

caso, a indicaçäo da soluçâo do parqueamento em cave. 

2. 0 projecto do obras de urbanização deve observar os requisitos de integração e 

concordancia corn as obras executadas nas urbanizaçOes envolventes, bern como os 

alinhamontos definidos no ârnbito de operaçoes do Iptoarnento confinantes. 

3. Sern prejuizo do previsto em Iegislaçâo especifica, o pedido do informaçao prévia, de 

icenciarnento ou do cornunicação prévia para operaçâo do loteamento dove ainda conter 

as soluçOos de Iocalizaçâo de recipientes dostinados a deposiçao de residuos sOlidos 

urbanos, postos de transforrnaçao, bocas-de-incendio, acompanhado dos rospectivos 

elementos escritos e gráficos quo contenham a relaçao corn a onvoivente e a definição dos 

materials o cores a utilizar. 

Artigo 23.° 

Projecto de arranjos exteriores 

1 - 0 projecto de arranjos oxteriores para Os espaços verdes pUblicos previstos no âmbito das 

operaçoes urbanisticas dove conter urna análiso vocacional oxplicativa da tipologia de projecto, 

fundamontada na dirnensâo das parcelas a intorvir, e prover: 

a. Parcolas ate 500 rn2 - a constituiçâo destes ospaços corno areas de 

enquadramento quo contribuarn para a estrutura verde do conceiho; 

b. Parcelas do 500 a 1000 rn2 - a criaçâo do jardins dotados do oquipamento do 

recreio activo o passivo, designadarnonto rolvados o parques infantis, zonas 

podonais o do ostadia, cornplernontadas corn mobiliário urbano; 

Artigo 24.1  

Consulta püblica 

2. Para ofoito do disposto no n.° 1 do artigo 22.0  e no n.° 2 do artigo 27 1, arnbos do RJUE, 

ostão sujoitos a consulta pUblica os procodirnentos do licenciarnento o do altoraçao ao 

licenciamento de operaçOes do lotoamonto quo oxcodarn aigum dos soguintos limitos: 

a. 4.000 rn2 de area bruta do construçâo; 

b. 20fogos. 

3. 0 prazo da consulta pUblica para ofoito dos procedirnontos referidos no nUrnero anterior é 

de 15 dias. 



4. A consulta pUblica e anunciada através de edital a afixar nos locals de estilo e divulgada 

através de urn dos jornais mais lidos na regiào e no sItio da Internet da autarquia. 

5. Para efeitos do n.° 3 do artigo 27.1  do RJUE, quando não for possivel proceder a notificaçao 

de todos Os titulares dos lotes, a notificaçâo e efetuada por edital, a afixar nos lugares de 

estilo. 

sEccAou 

Areas de cedência 

Artigo 25.0  

Qualificaçao das areas de cedência 

1. As parcelas para irnplantação de espaços verdes pUblicos ou para equiparnentos de 

utilização colectiva, que se destinem a integrar o domInio municipal no âmbito das 

operaçoes urbanisticas respectivas, devem confinar corn espaço ou via pUblica ou corn 

outras parcelas rnunicipais corn identico firn. 

2. A localização das parcelas referidas no nUrnero anterior deve contribuir para a qualificaçao 

do espaço urbano onde se integram, privilegiando a sua fruiçao pela população. 

3. A proposta de localizaçao das parcelas de cedencia deve respeitar a identidade do local e 

os factores condicionantes do conforto humano, designadarnente a qualidade acUstica e 

visual, a qualidade do ar e a segurança, contribuindo para a criaçâo de espaços 

rnultifuncionais. 

Artigo 26.° 

Espaços verdes pUblicos 

1. As areas cedidas para espaços verdes pUblicos podern contemplar a instalaçâo de 

mobiliário urbano, desrnontável ou fixo, designadamente, papeleiras, bancos, cabines 

telefonicas, recipientes para RSU's, abrigos e bolsas de paragens de transportes püblicos, 

mapas a cartazes inforrnativos, bebedouros, bocas de incêndios ou parques infantis. 

2. As areas destinadas a espaços verdes e de utilização colectiva e a equiparnentos de 

utilizaçao colectiva a integrar no dorninio püblico municipal deverão sernpre possuir acesso 

directo a espaço ou via pUblicos e a sua localizaçao sera tal que contribua para a 

qualificaçâo do espaço urbano onde se integram e para o usufruto da população instalada 

ou a instalar no local. Para além disso, as areas destinadas exclusivarnente a espaços 

verdes e de utilizaçâo colectiva deverão comportar pelo menos urna parcela corn rnais de 

200 rn2 e onde sela  possivel inscrever urna circunferencia corn o rnInirno de 10 rn de 

diârnetro. 



3. As faixas dos passeios que excedam as dimensöes mInimas fixadas na Iegislação em vigor 

podem ser complementarmente contabilizadas como areas do cedencia para espaços 

verdes pUblicos, quando ajardinadas e dotadas de mobiliário urbano que possibilite a sua 

fruicao como espaços de lazer. 

Artigo 27.1  

Execuçäo dos espacos verdes 

1. A execução dos espaços verdes pUblicos a ceder ao dominio municipal é da 

responsabilidade do promotor da operaçâo urbanistica e esth sujeita ao cumprirnento do 

projecto especIfico, nos termos do licenciamento aprovado ou da cornunicaçâo prévia 

admitida, bern como das normas legais e regulamentares aplicáveis. 

2. As areas do cedência para espaços verdes devem ser convenienternente rernatadas das 

areas envolventes, norneadamente ao nivel da pavirnentação, privilegiando-se 0 uso de 

remates corn recurso a lands corn espeiho que irnpeçarn a entrada de água para os 

canteiros por escoamento superficial. 

3. Na execuçâo dos espaços verdes dove ser prornovido o reaproveitarnento de todas as 

árvores e arbustos passIveis do serem transpiantados, bem como da terra vegetal 

movimentada. 

Artigo 28.0  

Manutencäo e conservaçâo 

A manutençâo e conservaçâo dos espaços verdes pUblicos e da responsabilidade do promotor 

da operação urbanistica, polo periodo do urn ano após a recepção provisória das obras de 

urbanização. 

CAPITULO IV 

DO ESTACIONAMENTO 

Artigo 29.1  

Qualificaçao das areas destinadas a estacionamento 

Os lugares de estacionamento previstos nos projectos respectivos devem agrupar-se ern areas 

especificas, segundo a sua dirnensâo e localização, de forma a não prejudicar a definiçao e a 

continuidade dos espaços do prosença o dos canals do circulaçâo do possoas, ou a qualidade 

dos espaços ajardinados e arborizados. 

Artigo 30.0 

Concretização do estacionamento 



1. Qualquer nova construção, reconstruçâo ou arnpliaçâo ou alteração deve responder as 
necessidades de estacionamento fixadas em Piano Municipal de Ordenamento do 

TerritOrio em vigor ou, na sua falta, fixadas na Portaria n.° 216-B/2008, de 3 de Marco. 

2. 0 projeto de lotearnento ou de operaçOes corn impacte relevante deve prever 0 

dimensionamento transversal do arruarnento, de acordo com os parâmetros previstos 

nos Quadros I e II da Portaria n.1216-B/2008, de 3 de Marco, ou na qua he suceder. 

3. Os estacionamentos, quando situados em cave, deverão possuir urn ponto de 

fornecimento de água e sisterna eflcaz para a respectiva drenagern, projecto de 

segurança contra risco de incêndio, sistema de renovaçäo de ar rnecänico ou natural, 

marcação e numeraçâo no pavirnento dos lugares de estacionamento referenciados a 

cada fracção autônoma ou unidade de utilizaçao independente e pintura em todas as 

paredes e pilares de uma barra amarela com a largura de 0,20 metros situada a 0,90 

metros do solo. 

4. 0 projeto de arquitetura que preveja estacionamento, deve contemplar o pormenor tipo 

da rarnpa de acesso aos pisos de estacionamento, a escala 1/50. 

Artigo 31.0 

Estacionarnento para pessoas corn rnobilidade condicionada 

Sem prejuizo do disposto em legislaçâo especifica, o estacionamento para pessoas corn 

mobilidade condicionada deve ser previsto no piso corn rnelhor acessibilidade a via pUblica, aos 

acessos para peôes e as caixas de escadas e ascensores de cornunicaçâo vertical. 

Artigo 32.1  

Caracteristicas dos pisos destinados a estacionamento 

1. Os acessos a garagens ou pisos destinados a estacionamentos devern situar-se de forma a 

nao perturbar o tráfego. 

2. E de 17% a inclinação maxima das rampas de acesso automovel, podendo as mesmas, em 

casos excepcionais e devidamente fundanientados, atingir os 25% de inclinaçao, corn 

utilizaçao de curvas de transição. 

3. A faixa de circulaçao das rampas deve ter uma largura minima de 3 m ern toda a sua 

extensão e urn p6-direito livre de 2,20 m. 



4. 0 projeto de arquitetura para edificios deve prever uma bolsa de espera ou transiçâo entre 

o parqueamento e a faixa de rodagem, corn uma profundidade de 5 m. 

5. As faixas de circulaçâo dos pisos devem possuir uma largura de 5.00 rn, admitindo-se uma 

largura minima de 3,35 rn em vias de sentido Unico, de acesso a lugares organizados em 

linha ou obliquos a circulação. 

CAPITULO V 

DA ExEcuçAo DAS 0PERA96Es URBANISTICAS 

sEcçAo I 

Condiçoes gerais 

Artigo 330 

Informaçao sobre o inicio dos trabalhos e o responsável pelos mesmos 

1. 0 inicio da execução dos trabalhos e a identiflcaçao do seu responsável devem ser 

comunicados a câmara municipal corn a antecedéncia minima de cinco dias, 

independenternente da sujeição dos mesmos a prévio licenciarnento, comunicaçào prévia 

ou isenção de controlo prévio. 

2. 0 inIcio da execuçâo dos trabalhos deverá ser precedido de urn auto de impiantaçao e 

atribuição de cota de soleira da obra referenciada, quando apicável. 

3. As empresas que oferecem redes e serviços de cornunicaçOes electrOnicas não estão 

sujeitas ao disposto nos nümeros 1 e 2 precedentes, devendo as obras por estas realizadas 

efectuar-se nos terrnos do disposto nos nUmeros 5 e 6 do artigo 19.0  da Lei n.° 5/2004, de 

10 de Fevereiro (Lei das comunicaçöes electronicas). 

Artigo 340 

Prazo do execução 

1. 0 prazo para a execuçâo das operaçöes urbanisticas sujeitas ao procedirnento de 

comunicaçâo prévia é o indicado pelo coordenador dos respectivos projectos, de acordo 

corn o mapa de catendarizaçao dos trabalhos, sern prejuizo do disposto nos nUrneros 

seguintes: 
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2. Para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 53.1  e no fl.0  2 do artigo 58.0, ambos do RJUE, o 

prazo máximo admitido para a execução das obras de urbanizaçao e de edificação é de 

quatro anos, salvo nos casos devidamente fundarnentados. 

3. 0 prazo méximo para a execução das obras de escassa relevância urbanistica é de 90 

dias. 

Artigo 350 

Prorrogaçao do prazo do execucão por motivo do acabamentos 

A fase de acabamentos deve apenas contempar: 

a) Nas obras de urbanização, os trabaihos finals relativos aos arruamentos a a execução de 

espaços verdes, designadamente no quo concerne a marcas rodoviarias, limpeza geral da 

urbanização, vedação de parcelas para equipamentos, sementeira de relvado ou prado 

sequeiro, plantação de herbáceas ou colocação de mobiliário urbano; 

b) Na execução de obras de ediflcação, as pinturas, revestimentos $ colocação do caixilharia, 

trabaihos de execução de muros e arranjos exteriores. 

Artigo 36.1  

Execuçao de passeios a parques do estacionamento 

As obras de execução de passeios e parques do estacionamento devem obedecer aos 

seguintes requisitos: 

a) Os lands em passeios e parques de estacionamento são preferencialmente em pedra, 

incluindo fundaçao em betão simples corn 030 m x 0,30 rn; 

b) Os acessos as garagens e aos lugares de parqueamento são executados em lancil corn 

chanfro, incluindo fundação em betão simples com 0,30 m x 0,30 m; 

c) Nos passeios confinantes com lotes do moradias deve ser executada fundação em betão 

simples do 0,30 cm x.0,50 m, com a função de contra lancil e posterior fundaçao do muro de 

vedação. 

Artigo 37.1 



Parcelas para equipamento 

As parcelas destinadas a equipamentos cedidas no ânibito das operaçOes urbanIsticas devem 

estar vedadas, limpas, dovolutas e Fvres do quaisquer onus ou encargos. 

sEcçAo 11 

Oçupacao do espaco pUblico por execuçäo do obras 

Artigo 38? 

Ocupaçao da via püblica 

1. Sern prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 57.1  do RJUE, a ocupação da via pOblica que 

decorra directa ou indirectarnente da realização do obras de ediflcação está sujeita a 

iicença administrativa. 

2. 0 pedido do Iicença para a ocupação da via püblica e o piano dessa ocupação são 

apresentados conjuntarnente corn os projectos da engenharia das especialidades ou corn o 

requerirnento para emissão do alvará de iicenca, quando a esto houver lugar. 

3. As obras isentas do !icença ou de cornunicaçâo prévia que impliquern a ocupação da via 

pUblica ficam sujeitas a Iicença, a qual deve ser requerida antes do inicio da execução das 

rnesrnas. 

4. Quando, no decurso do urna obra, sejarn danificados os pavirnentos da via pUblica, os 

passeios, as canahzaçoes ou quaisquer outros elernentos afectos a urn bern ou a urn 

serviço pUblico, ficam a cargo do titular da Iicença ou do cornunicante a reposição dos 

pavirnentos, a reparação ou a execução de quaisquer obras cornplernentares que so 

rnostrern necessárias a reposição do estado inicial da area intervencionada. 

5. A execução de trabaihos para instaiação e funcionarnento das infra-estruturas das 

ernpresas que oferecern redes e serviços de cornunicaçöes electrónicas está sujeita aos 

procedimentos constantes do disposto nos nUrneros 5 e 6 do artigo 19.1  da Lei n.1512004, 

de 10 de Fevereiro. 

Artigo 390 

Piano de ocupacão da via pübiica 



1. A ocupaçao da via pUbhca fica sujeita ao piano constante do pedido de hcença ou na 

apresentação da comunicação prévia, nos termos do quai é definida essa ocupação e o 

modo de vedaçao dos locais de trabaiho confinantes corn a via. 

2. 0 piano de ocupação da via pUbhca visa garantir a segurança e a circuiaçâo dos utentes da 

via pUblica, sendo obrigatoria a sinahzaçao nocturna sempre que tai ocupação se efectue 

nas partes normaimente utilizadas para c trânsito de veIcuios ou peöes. 

3. Do piano de ocupaçâo da via pUbicdevern constar obrigatoriamente as caracteristicas do 

arruarnento, o comprimento do tapume e das respectivas cabeceiras, barn corno a 

iocaizaçao da sinalizaçao, candeeiros de iluminaçao pUbhca, bocas ou sistemas de regas, 

rnarcos de incêndio, sarjetas, sumidouros, árvores ou quaisquer instaiaçOes fixas de 

utihdade pUbica. 

Artigo 40.0 

Modo de ocupacao da via pábiica 

1. A ocupaçâo dos passeios deve ser efetuada de forma que entre o iancfl do passeio e o 

piano definido peio tapume, ou entre este e quaiquer obstácuio fixo existente neste troço do 

passeio, fique hvre urna faixa não inferior a 120 rn devidamente sinalizada. 

2. Se a ocupaçâo da via pOblica nâo uitrapassar o prazo de 30 dias, a faixa hvre para 

circulaçào de peöes pode ser reduzida ate ao minimo de 1,00 m. 

3. Em situaçöes excecionais e desde que imprescindivei a execução da obra, é admitida a 

ocupação total do passeio ou parciai da faixa de rodagem, ou ainda das piacas centrais dos 

arruamentos, peio periodo de tempo minimo indispensávei a especificar no piano. 

Artigo 41.1  

Corredores de vedaçao 

1. Os corredores para peöes são obrigatoriamente coiocados no lado interno dos tapurnes 

quando a largura da via pübhca impedir a coiocaçâo exterior. 

2. Os corredores referidos no nümero anterior devem ser bem iiurninados e mantidos em born 

estado de conservação, corn piso uniforme e sem descontinuidades ou socaicos, de modo 

a garantir total segurança dos peoes. 

3. No caso destes corredores se situarem no lado interno dos tapumes e o seu cumprimento 

for superior a 5,00 rn 6 obrigatoria a instaiação de iluminação artificial. 



4. Sem prejuizo do disposto no n.° 1, nos casos de ocupação total do passelo ou parcial da 

faixa de rodagern referidos no artigo anterior, é obrigatória a construção de corredores para 

peOes corn as dirnensôes mInimas de 120 m de largura e 220 rn de altura, devidamente 

vedados, sinalizados e protegidos lateral e superiormente. 

Artigo 42.1  

Estaleiros e depositos de materials 

1. Pode ser autorizada a ocupação da via püblica, jardins ou espaços püblicos corn estaleiros 

e depôsitos de rnateriais, desde que devidarnente vedados. 

2. A licença concedida para esta ocupação não deve ultrapassar os 120 dias e caduca logo 

que os trabalhos atinjarn o nivel da esteira do edificio. 

3. A licença pode ser prorrogada, mediante pedido devidarnente fundarnentado e desde que 

apresentado ate 15 dias antes do termo do seu prazo. 

4. A lirnpeza e a reposiçâo do espaço pUblico ocupado corn os estaleiros e depositos de 

materials são da responsabilidade do titular da operação urbanistica, devendo ser cumprido 

o regime de gestâo de residuos de construção e de dernoliçao. 

Artigo 430 

Balizas 

1. Em todas as obras, quer no interior quer no exterior dos edifIcios confinantes corn a via 

pUblica, para as quais não seja exigida a construção de tapumes ou andairnes, e obrigatária 

a colocação de bahzas de comprimento não inferior a 2,00 m, corn a secção rnInirna de 

0,04 rn x  0,25 m, pintadas alternadarnente ern cores branca e verrnelha e obliquarnente 

encostadas da rua para a parede e a esta seguras. 

2. As balizas são pelo menos duas, corn urna inclinação entre os 450  e Os 600, e não podern: 

a) Distar mais que 0,15 rn urna da outra; 

b) Impedir o acesso a bocas-de-incêndio ou sirnilares. 

Artigo 44° 

Tapumes 



1. Na execução de obras de edificaçâo que confinern corn a via pUblica ou nos casos ern que 

nâo seja dispensada a instalacâo de andaimes é obrigatoria a colocação de tapumes. 

2. Independentemente da existéncia de andairnes, pode ser dispensada a colocaçao de 

tapumes, nos casos ern que a sua existéncia prejudique a salubridade dos edificios ou as 

atividades nao habitacionais nesta exercida. 

3. Sem prejuizo do disposto ern legislação especifica, os tapumes devern ser construidos em 

material resistente, corn desenho e execução cuidada e corn urna altura miNima de 2,00 rn 

em toda a sua extensão. 

4. Nos casos em que sejarn usados tapumes como suportes de publicidade, deve ter-se em 

conta a sua integraçâo de rnodo a valorizar a irnagern do conjunto. 

5. Na instalaçào de tapumes é obrigatOrio: 

a) Pintar as cabeceiras corn faixas alternadas reflectoras, nas cares convencionais; 

b) lnscrever a data prevista para a sua retirada, em placa a afixar em local visivel da via 

pUblica; 

c) Manter as tapumes e a respectiva area circundante em bom estado de conservação e 

higiene; 

d) Manter os materiais e equipamento utilizados na execução das obras, nomeadamente as 

entulhos delas resultantes, no seu interior, salvo quando sejam utilizados contentores 

próprios para o efeito. 

6. Os tapumes, tat corno os materials e detritos depositados no seu interior, devem ser 

rernovidos no prazo maxima de 15 dias após a conclusâo dos trabalhos, devendo a area 

ocupada ficar restaurada e limpa. 

7. Ao recuo de tapumes é aplicavel o disposto no nUmero anterior. 

Artigo 450 

Patas de protecçao 

1. Nos edificios em obras, com dois ou mais pisos a partir do nivel de menor cota da via 

pUblica, é obrigatOria a colocaçâo de palas para o lado exterior do tapume, em material 

resistente e uniforme, solidamente fixadas e inclinadas para o interior e colocadas a uma 

altura nunca inferior a 2,50 rn em relaçâo ao passeio. 
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2. Nos casos em que tal se mostre necessário, devem ser colocadas palas no lado interior do 

tapume. 

3. Em ambos os casos, as palas devem possuir um rebordo em toda a sua extensão, corn 

altura minima de 0,15 m. 

Artigo 46.1  

Resguardos 

1. A colocaçao de resguardos e obrigatória sempre que na proximidade da obra existam 

árvores, candeeiros de iluminaçâo pUblica ou outro tipo de equipamento ou mobiliário 

urbano, de modo a impedir a sua danificaçao. 

2. Caso seja necessário proceder a remoção ou reposição de árvores ou de equipamentos 

mencionados no nürnero anterior, tal carece de prévia licença. 

3. As despesas decorrentes do nUmero anterior com a remoção ou reposição, no mesmo ou 

noutro local a definir pela câmara municipal, correm por conta do titular da operaçäo 

urbanistica. 

Artigo 47.° 

Amassadouros, andaimes e materials 

1. Os amassadouros e os depósitos de entuiho e materials deverâo ficar no interior dos 

tapumes. 

2. Os amassadouros não poderão assentar directamente sobre pavimentos construidos. 

3. Os andaimes deverão ser fixados ao terreno ou as paredes dos edificios, sendo 

expressamente proibidos o emprego de andaimes suspensos. Para alem disso, deverao ser 

providos de rede de malha fina ou tela apropriada que, com segurança, impeçam a 

projecçào ou queda de materiais, detritos ou quaisquer outros elementos para fora da 

respectiva prumada. 

4. Os entuihos vazados do alto devem ser gulados por condutores fechados que protejam os 

transeuntes. 

Artigo 48.1  

Placas de obras 

Regulamento Municipal de Urbanizapào e EdificaQào - Munic[pio de Perialva do Castelo 

Pag. 23 



1. As placas de obras que, nos termos legais, sejam de afixaçao obrigatórla, devem ser 

preenchidas corn letra legIvel, recobertas corn material irnpermeável e transparente, bern 

corno rnantidas ern born estado de conservação. 

2. As placas rnencionadas no nürnero anterior devem ser colocadas a uma altura não superior 

a 4,00 rn, no pIano lirnite de confrontaçâo corn o espaço pUblico ou em local alternativo, 

rnas sernpre em condiçôes de ser garantida a sua cornpleta visibilidade do espaço pUblico. 

Artigo 490 

Log radouros e espaços verdes privados 

1. Os logradouros e os espaços verdes devern ser conservados e rnantidos em boas 

condiçOes de limpeza, higiene e salubridade. 

2. A cârnara municipal pode, oficiosarnente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a limpeza de logradouros e espaços verdes privados a firn de assegurar as boas 

condiçOes de salubridade e segurança, podendo ainda substituir-se ao proprietário em caso 

de incurnprirnento nos terrnos gerais de direito. 

CAPITULO VI 

PROCEDIMENTOS E lNsTRu(;Ao 

sEcçAo 

Artigo 50.0 

Conclusao da obra 

Para efeitos do disposto no art. 63.° do RJUE, considera-se que a obra está executada quando, 

cumulativarnente: 

a) Estiverern concluidos os trabalhos previstos nos projectos aprovados e nas condiçoes de 

hcenciamento ou na comunicaçâo prévia adrnitida, incluindo muros de vedação, arranjo de 

logradouros e espaços exteriores, colocação de iluminação pUblica, mobiliário urbano, 

plantaçao de espécies vegetais ou o ajardinamento de espaços püblicos; 



b) Forem removidos os estaleiros, tapumes ou outros e ainda os residuos de construçâo e 

demolição da obra; 

c) Estiverem reparados quaisquer danos causados em infra-estruturas pUblicas. 

Artigo 51.° 

Autorizaçao de utitizaçâo dos edifiejos 

1. Concluida a obra, cumpridas as demais formabdades legais e antes da utilizaçao do edifIcio 

ou fracçäo, dispöe o interessado de urn prazo de 45 dias para requerer a ernissão do alvará 

de autorização de utilizaçâo, instruindo o pedido corn os elementos constantes no n.° 1 do 

artigo 63.1  do RJUE e elementos constantes da portaria aplicável, sob pena de ser 

declarada a caducidade, nos termos previstos no artigo 71.0  do RJUE. 

2. Para além dos elementos mencionados no nUrnero anterior, devem ainda serjuntos: 

3. Certificado ernitido pela entidade instaladora do gas, nos terrnos da legislaçao em vigor; 

a. Certificado de conformidade emitido pelo Autoridade Nacional de Protecçâo Civil, 

nos casos dos estabelecirnentos previstos na lei; 

b. Certificado ernitido pela entidade inspectora de electricidade; 

c. Certificado emitido pela entidade instaladora de elevadores (quando exigivel); 

d. Certificado de desempenho energético (quando exigivel). 

e. Exemplar do projecto de arquitectura (telas finais), em papal e em suporte digital. 

4. Os alvaras de autorização de utilizaçào são emitidos quando se rnostrarem pagas as taxas 

devidas. 

5. Corn o pedido mencionado no n.° 1, deve o interessado requerer a atribuição da numeração 

policial, caso não exista. 

Artigo 52.1  

Licenciamento Zero 

No ambito do Licenciamento zero, aprovado pelo Decreto - Lei n.° 48/2011, de 01 de abril, são 

definidos os elementos adicionais a apresentar nos respetivos pedidos, sem prejuIzo de outros 

identificados em diploma prôprio: 
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a) Planta a esc.:1/100 ou superior, corn a delirnitaçâo da area de serviço, area destinada a 

clientes e indicação do respetivo equipamento, para estabelecimentos de restauração e 

bebidas; 

b) Planta a esc.:1/100 ou superior, corn a delirnitaçäo do espaço e respetivo uso, nos restantes 

casos; 

c) Ficha desegurança contra incêndios e planta corn a indicaçao dos equiparnentose sisternas 

de segurança e meios de intervençâo; 

d) Certidäo da conservatória do registo comercial atualizada, ou declaraçâo de inicio de 

atividade no caso de ernpresário ern nome individual; 

e) COpia da autorização/Iicença de utilizaçäo, licença de abertura ou alvará sanitário; 

D Docurnento cornprovativo da legitirnidade do requerente; 

Artigo 530 

Sistema da Industria Responsável (SIR) 

Criterios a observer na avaliaçâo da salvaguarda do equilIbrio urbano e ambiental 

1. Instalação de estabelecimento industrial a que se refere a parte 2-A e B do anexo I ao SIR, 

aprovado pelo DL 169/2012 de I de Agosto, na redação atual, ern edificio cujo alvará de 

utilizaçâo admita comercio ou serviços, conforrne artigo 180  do SIR: 

a) Estabelecirnentos onde se desenvolvern actividades econórnicas corn classificaçao 

(CAE) enquadrada na parte 2-A e B do anexo I ao SIR. 

b) 0 exercicio da atividade industrial em edifIcio constituido em regime de propriedade 

horizontal carece da autorizaçào de todos Os condorninos. 

c) Os efluentes resultantes da actividade desenvolvida deverâo ter caracteristicas 

similares as águas residuais domésticas. 

d) Os residuos resultantes da actividade produzida deverão ter caracteristicas 

sirnilares aos residuos solidos urbanos. 

e) 0 ruido resultante da laboraçâo nào deverá causar incOmodos a terceiros, havendo 

que garantir o curnprirnento do disposto no artigo 13.0  do Regularnento Geral do 

Ruido, aprovado pelo DL 9/2007 de 17 de Janeiro. 



0 0 estabelecimento devera garantir as condiçOes de segurança contra incéndios em 

edificios, nos termos do DL 220/2008, de 12 de Novembro. 

2. Instalação de estabelecimento industrial a que se refere a parte 2-A do anexo I ao SIR, 

provado pelo DL 169/2012 de 1 de Agosto, na redaçao atual, em prédio urbano destinado a 
habitaçao, conforme n° 7 do artigo 180  do SIR: 

a) Estabelecimentos corn poténcia eléctrica contratada não superior a 15 KVA e 

potência térmica nâo superior a 4x105 KJ/h. 

b) Actividade econórnica desenvolvida a titulo individual ou em microempresa ate 5 

trabalhadores. 

c) A actividade econórnica desenvolvida enquadrar-se na classificação (CAE) 

identificada na pane 2-A do anexo I ao SIR. 

d) 0 valor anual de produçâo da actividade exercida no estabelecimento ser inferior ao 

limite máximo estabelecido na parte 2-A do anexo I ao SIR. 

e) 0 exercIcio da actividade industrial em edificio constituIdo em regime de propriedade 

horizontal carece da autonizaçâo de todos os condominos. 

0 Os efluentes resultantes da actividade desenvolvida deverâo ter caractenisticas 

similares as águas residuals domésticas. 

g) Os residuos resultantes da actividade produzida deverão ter caractenisticas sirnilares 

aosresIduos solidos urbanos. 

h) 0 ruido resultante da laboraçâo não deverá causar incornodos a terceiros, havendo 

que garantir o cumprimento do disposto no artigo 13° do Regulamento Geral do Ruido, 

aprovado pelo DL 9/2007 de 17 de Janeiro. 

i) 0 estabelecimento deverá garantir as condiçôes de segurança contra incéndios em 

edificios, nos termos do DL 220/2008, de 12 de Novembro. 

Artigo 540 

sEccAO ii 

NORMAS DE APREsENTAçA0 E oRoANlzAcAo DOS PROCESSOS 

Artigo 55° 
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Apresentaçao 

1. Quando no ârnbito da plataforma corn funcionalidades necessárias a tramitaçâo 

desmatorializada dos procodirnontos previstos no RJUE, seja possivel a forrnulaçâo de 

pedidos online, este sistorna passa a ser proferencial na trarnitaçäo dos mesmos. 

2. Nas situaçöes do inoxistência ou indisponibilidade do sisterna inforrnático ou plataforma, os 

procodirnentos decorrern corn uso a trarnitação ern papel, sern projuizo da entrega de 

olornentos ern suporte informético, devendo os requerirnentos, cornunicaçOes e outros 

elernentos entregues ser acompanhados do duplicado e a respotiva cópia ser devoMda ao 

requerente ou comunicante depois de nela ser aposta nota, datada, da receçào do original. 

3. Os pedidos de inforrnação prévia, de Iicença, de receção de cornunicação prévia ou do 

autorizaçäo relativos a operaçôos urbanisticas, devern ser instruidos corn os elernontos 

previstos nas disposiçöes legais o rogulamentares aplicávois. 

Artigo 56.° 

Elementos em formato digital 

1. Todos os elernentos de urn processo devern ser entregues em formato digital e 

autenticados através do urna assinatura digital qualificada. 

2. A cada elernento instrutório obrigatOrio dove corresponder urn ficheiro, devendo cada 

desenho corresponder a urna página individual do ficheiro. 

3. Cada folha de urn documento electronico não devo, proforencialrnento, ocupar mais do quo 

1 MB, podondo ern casos oxcopcionais osse valor ser excedido. 

4. Os ficheiros devern ser apresentados em suporte digital (CD/DVD ou Pen Drive). 

5. As peças escritas devern ser entregues orn formato PDF/A, de rnodo a garantir o arquivo do 

longa duração de documentos eletrónicos. 

6. As pecas desenhadas devern ser entregues em formato DWFx, que suporta a assinatura 

digital. 

7. Quando urn ficheiro DWFx se refere a uma especialidade, dove conter todas as folhas 

rolativas as peças desenhadas dessa especiahdade. 

8. Todas as folhas contidas num ficheiro DWFx devern ser criadas corn o formato o oscala 

igual ao de impressâo. 

9. A unidade de rnedida utilizada dove ser o metro, corn precisão de duas cases docirnais. 
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10. 0 autor deve configurar a irnpressão para que a componente vetorial do ficheiro tenha uma 

definiçäo (DPI) suficiente para garantir esta precisâo. 

11. Todas as folhas criadas a partir de aplicaçôes CAD cavern permitir a identificaçao e 

controle da visibilidade dos layers. 

12. 0 norne dos ficheiros deve perrnitir identificar inequivocamente o seu conteUdo, 

norneadarnente, (Especialidade_tipo_construçao_Local_Versâo.PDF (todas peças escritas 

no mesmo ficheiro). 

Exemplo: 
Arq_Moradia_tnsua_V1 .PDF (todas as peças escritas) 
Arq_Moradiajnsuajool)*_V1.DWF (ex: planta pisoo) 
Arq_Moradia_Insua jOO2)*_.V1.DWF(ex:  planta piso 1) 
Arq_Moradia_ Insua_(003)*_V1.DWF(ex:  alçado norte)[...1 

*A indicação do nUmero da peça desenhada é obrigatório apenas nos casos de 
apresentaçâo de urn ficheiro DWF por cada peça desenhada. 

13. A preparação dos ficheiros é da total responsabilidade de quern os cria e possui os originals 

digitais, independenternente de se tratar de textos escritos ou peças desenhadas. 

14. Sern prejuizo do disposto anteriormente, deve ser tarnbem entregue urn ficheiro ern forrnato 

DWG (AutoCad) corn tabela explicativa (layers) que o constitui, referente a planta de 

implantaçâo/Ievantarnento topográfico, contendo linhas poligonais fechadas (poligonos) 

referentes a area total de intervençâo objeto do pedido, bern corno a tipologia das 

cedencias, devidarnente georreferenciadas no sistema de coordenadas: E1R589. 

15. Sempre que ocorrerem alteraçoes ao rnencionado no nUrnero anterior deve ser entregue 

novo ficheiro. 

16. 0 nome do ficheiro deverá fazer sernpre referenda a designaçao do projeto ou no caso de 

se tratar de apresentação de novos elernentos ao nórnero do processo que Ihe foi atribuido; 

sEcçAo iii 

Artigo 57.1  

Cartografia e levantamentos topográficos 

1. Os ficheiros que contenharn levantarnentos topográficos necessarios a instruçâo das 

diferentes operaçOes urbanisticas devern obedecer e refletir as seguintes regras: 



a) A cartografia e Os levantamentos topográficos tern de estar georreferenciados no 

Sistema de Coordenadas: ETRS89 -TM06 e ligada a rede geodésica nacional, corn 

indicaçao da escala, orientação e data de execuçâo; 

b) A cartografia deve ainda incluir: 

I) A ,Jndicação  expressa das coordenadas nos 4 cantos do desenho, com 

arredondárnento 6 2 1  casa decimal; 

ii) Uma faixa corn a planimetria da envolvente com a dimensao adequada a 

avaliaçao da integração da operação na area que se insere; 

Di) A indicaçao expressa da entidade responsavel pelo levantamento da 

cartografia; 

c) 0 levantamento topográfico deve ainda incluir: 

I) A apresentaçâo de uma quadricula corn as coordenadas que Ihe estejarn 

associadas em escala adequada; 

H) 0 apoio topográfico utilizado tern de estar representado e devidamente 

identificado corn as respetivas coordenadas M, F, e Z; 

Hi) A ldentificaçao dos pontos de referenda exteriores a operação, julgados 

adequados ao correto enquadramento da rnesrna; 

iv) A indicaçâo do norne e do contacto do técnico responsável pelo levantamento 

topográfico. 

2. As escalas indicadas nas legendas das peças desenhadas não dispensam a indicaçao 

clara das cotas referentes ao projecto e a sua implantaçâo, devendo ser elencadas as 

seguintes dirnensöes parciais e totais: 

a) Da construção e dos espaços exteriores; 

b) Dos vaos interiores, pés-direitos, altura do edificio desde a cota de soleira a cumeeira; 

c) Frofundidade abaixo da cota de soleira; 

d) Afastamento do edificio, incluindo corpos salientes, aos limites do lote ou parcela, ao 

eixo da via püblica, ao passeio, bermas de estradas, caminhos ou serventias, as linhas de 



água e as demais areas do dominic püblico ou sujeitos a servidâo administrativa ou 

restriçâo do utilidade püblica. 

3. Na representaçâo dos alçados devem constar os acabamentos exteriores. 

Artigo 58.1  

Planta de sInt&se dos projetos do loteamento 

Sam prejuizo do referido no artigo 'anterior, os projetos do loteamento devem ser instruidos 

corn uma planta sIntese, a qual dove conter os seguintes elementos: 

a) Titulo (designacao); 

b) Corpo (conteUdo gráfico); 

c) lnforrnaçâo Marginal (coordenadas dos 4 cantos); 

d) Quadro sintese corn a inforrnaçao alfanumerica; 

e) Quadro Sintese da planta de loteamento corn Indicaçâo dos elementos relatives a cada lote, 

elaborado em conformidade corn o previsto no Anexo IV do presente Regulamento; 

f) Lista de coordenadas georreferenciadas dos pontos M, P quo defina: 

I) 0 limite do loteamento; 

U) 0 lirnite do cada urn dos lotes; 

iii) 0 lirnite das areas do cedéncia ao Municipio, destinadas, a zonas verdes e do 

utilizaçâo coletiva, a equipamentos de utilizaçâo coletiva, a infraostruturas e ostacionamento; 

g) Orientaçâo; 

h) Escala; 

i) Legenda (identificaçao das tramas, nomenclatura para a caraterização da construçäo, e 

outros); 

j) Sistemas de coordenadas: ETRS89 -TM06; 

k) Data do oxocuçào; 

I) Responsável técnico; 

m) Titular do processo; 

n) Localizaçao (sitio e freguesia). 

Artigo 590 

Cores convencionais 

o projecto de arquitoctura dove ser representado do acordo corn as soguintes cores 

convencionais: 

a) Preto - para os elementos a conservar; 



b) Vermeiho - para Os elementos a construir ou alterar; 

c) Amareb - para os eiementos a dernolir; 

d) Azul - os elernentos a legahzar. 

Artigo 60.1  

Telas finals 

1. 0 pedido de emissão de alvarâ de autorização de utilização deve ser instruido corn as telas 

finais do projeto de arquitetura, e corn as telas finals dos projectos de engenharia das 

especialidades, quando aplicavel. 

2. São admitidas ern telas finals as alteraçoes ao projecto, quando se reportern a obras de 

escassa relevãncia urbanistica. 

3. Para efeitos dos nórneros anteriores, as telas finals devem ser rubricadas pelo autor do 

projecto e acompanhadas do terrno de responsabilidade pelas alteragOes efetuadas. 

4. Os elernentos referidos neste artigo devem tambérn ser entregues em suporte digital. 

Artigo 61.1  

Certidão de destaque 

0 pedido de emissão de certidão de destaque é instruldo corn os seguintes elernentos: 

a) Memória descritiva e justificativa; 

b) Docurnento comprovativo da legitimidade do requerente para o exerciclo do direito; 

c) Planta de Iocalização a escala 1/2000, corn a parcela a destacar devidamente delirnitada; 

d) Planta a escala de 1/100, 1/200 ou 1/500 corn as parcelas A e B, remanescente e a 

destacar, respectivamente, assinaladas e cotadas; 

e) As peças desenhadas devem ser apresentadas sobre levantarnento topografico, 

devidarnente cotadas. 

Artigo 62.° 



Projecto de execuçäo 

0 projecto de execução, quando apkcávei, deve ser instruldo, designadamente, corn os 

seguintes eiementos: 

a) Mapa de acabarnentos exteriores; 

b). Codes verticais e horizontais a escaia de 1/20 e 1/50, que esclaeçarn as soiuçoes 

construtivas adoptadas. 

Artigo 63.1  

Recepção das obras de urbanizaçao 

0 pedido de recepçào, provisória ou definitiva, de obras de urbanizaçâo deve ser ainda 

instruldo corn os seguintes elementos: 

a) Terrno de responsabilidade do director técnico da obra e do director de flscalizaçao 

deciarando que as obras de infra-estruturas se encontram executadas na sua totalidade, em 

cumprimento dos projectos respectivos e legisiaçâo aphcável, e em condiçoes de recepçâo; 

b) Apresentaçao do iivro de obra com os respectivos registos, no pedido de recepçâo. 

c) Telas finais 

Artigo 64.0  

Piano de ocupação da via pUblica 

0 piano de ocupação da via pUbica é instruIdo corn os seguintes eiementos: 

a) Requerimento indicando a area e 0 prazo necessário a ocupaçâo pretendida; 

b) Esquerna de irnpiantação dos tapumes, andairnes, corredores de vedação, estaieiros, 

depósitos de materiais, paias de proteccão, balizas e resguardos, mencionando a localizaçao 

das instaiaçoes de apoio, máquinas, apareihos elevatorios e de contentores para recoiha de 

entuihos. 

Artigo 65.1  

Ocupacao da via pUblica em obras isentas de iicença ou comunicaçao prévia 
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1. As operaçães urbanisticas isentas de licença ou cornunicaçâo prévia, que, na sua 

execução, utihzem andairnes por periodo de tempo igual ou inferior a 30 dias, podem ser 

dispensadas da apresentaçâo do piano a que se refere o artigo anterior. 

2. Sem prejuizo do disposto no nürnero anterior, do pedido de ocupaçäo devern constar os 

seguintes elementos: 

a) indicacâo do local e da largura do passeio, ou mençâo da sua inexisténcia; 

b) Indicaçäo da colocaçâo de tapumes nas cabeceiras dos andairnes. 

Artigo 66.1  

Constituiçäo da propriedade horizontal 

1. Para efeitos de constituição de propriedade horizontal de edifIcios deverao ser 

apresentados os seguintes elementos: 

a. Peças escritas: 

b. Requerimento: Corn identificaçâo completa do titular do alvará de licença ou 

comunicaçào prévia de obras de edificacão, indicaçâo do nümero e ano da referida 

licença ou autorizaçâo, localização do edificio (rua e nümero de policia ou 

confrontacOes) e corn a pretensão de transformaçâo ern propriedade horizontal; 

c. Declaraçäo de responsabilidade subscrita por urn técnico devidamente qualificado, 

na qual assurna inteira responsabilidade pela elaboração do relatorio da propriedade 

horizontal; 

d. Memória descritiva: Descrição sumária do edificio e indicação do nUmero de 

fracçOes autónomas designadas pelas respectivas letras makisculas. Cada fracção 

deve discrirninar o andar, o destino da fracçao, o nUrnero de policia (quando exista) 

pelo qual se processa 0 acesso a fracção, a designação do todos os espaços, 

incluindo varandas e terraços (se os houver), indicação de areas cobertas e 

descobertas e da percentagern ou permilagern da fracçâo relativarnente ao valor 

total do edificio. Devern tarnbém ser referenciadas as zonas comuns a todas as 

fracçOes ou a deterrninado grupo de fracçöes; 

e. Peças desenhadas: Plantas do edificio corn a designação de todas as fracçoes pela 

letra maiUscula respectiva e corn a delimitaçâo de cada fracçâo e das zonas cornuns 

e logradouros envolventes. 



f. Nos casos de vistoria ao local - na hipôtese de nao existir no arquivo projecto 

aprovado do imOvel -, as peças desenhadas devern conter urn corte que evidencie 

os pés-direitos dos diferentes andares. 

2. Nos edificios corn rnais do urn andar, cada urn doles corn dois fogos ou fracçOes, as 

designaçOes de "direito" e de "esquerdo" cabern ao fogo ou fracçoes que se situern a direita 

ou a esquerda, respectivarnente, do obervador que entra no edificio e a todos os que se 

encontrern na rnesrna prurnada, tanto para cirna corno para baixo da cota do pavirnento da 

entrada. 

3. Se ern cada andar houver 3 ou rnais fracçoes ou fogos, deverão ser referenciadas pelas 

letras do alfabeto, corneçando pela letra A e no sentido dos ponteiros do relogio. 

CAPITULO VII 

FlscALIzAçAo I LEGALIzAçA0 DE OBRAS 

Artigo 67.0  

Fiscalizaçâo 

1. A realização de quaisquer operaçôes urbanisticas está sujeita a fiscalização administrative, 

independenternente do estarern isentas do controlo prévio ou da sua sujeicâo a prévio 

Iicenciarnento, comunicaçâo prévia ou autorização de utilização 

2. A fiscalizaçâo adrninistrativa destina -se a assegurar a conforrnidade daquelas operaçOes 

corn as disposiçOes legais e regulamentares aplicéveis e a prevenir os perigos que da sua 

realização possam resultar para a saUde e segurança das pessoas 

3. Os funcionarios encarregues da ação fiscalizadora podern, sernpre que necessário, solicitar 

a colaboração das autoridades pohciais para o normal desernpenho das suas funçOes. 

4. Sempre que sejarn detetadas obras ern infraçao as normas legais ou regularnentares, ern 

violação das condiçaes da Iicença ou da cornunicaçâo prévia, ou ern desrespeito por actos 

adrninistrativos que deterrninern rnedidas do tutela da Iegalidade urbanistica devern ser 

elaborados e rernetidos as entidades competentes as participaçOes ou os autos respetivos. 

5. As obras ernbargadas devern ser regularrnente visitadas, para verificação do curnprirnento 

do embargo. 

Artigo 68.1  

Procedimento a adotar na Iegalizacão 



1. Quando se verifique a realização de operaçoes urbanisticas ilegais nos termos do fl.0  1 do 

102.1  do RJUE, se for possivel assegurar a sua conformidade corn as disposiçoes legais e 

regularnentares em vigor, a câmara municipal notifica os interessados para a legalizaçao 

das operaçOes urbanisticas, fixando urn prazo para o efeito. 

2. Para efeitos do disposto no n.° 5 do artigo 102.1-A (legalizaçao), pode ser dispensado o 

cumprimento de normas técnicas relativas a construçãp, cujo cumprirnento se tenha 

tornado impossivel ou que nâo seja razoávei exigir, desde que se verifique terern sido 

cumpridas as condiçOes técnicas vigentes a data da realização da operaçào urbanIstica em 

questâo, competindo ao requerente fazer a prova de tal data, excecionando-se da 

obrigatoriedade de apresentaçâo dos seguintes elementos: 

a) Piano de acessibihdades, caso a ediflcação seja anterior a data de entrada em vigor 

do Decreto -Lei fl.0  163/2006, de 8 de Agosto; 

b) Projeto de estabilidade, caso a edificaçâo tenha sido construida ha mais de cinco 

anos, devendo para o efeito apresentar termo de responsabihdade passado por 

técnico legalmente habilitado para o efeito, em que este se responsabihze pelos 

aspetos estruturais da obra reahzada; 

c) Projeto de instalaçâo de gas, caso se comprove que a construção foi efetuada antes 

de 1 de Marco de 1990 e o requerente apresente termo de responsabildade 

passado por técriico instaiador credenciado; 

d) Projetos da rede predial de distribuiçâo de água, da rede predial de drenagem de 

águas residuals domésticas, da rede predial de drenagem de águas piuviais, desde 

que apresentada a Tela Final; 

e) Projeto de instalaçoes telefonicas e de telecomunicaçOes (ITED), caso a edificaçao 

se encontre ja provida de redes e disso seja feita a respetiva prova ou caso se 

comprove que a construçâo é anterior a data de entrada em vigor do Decreto -Lei 

n.° 146/87, de 24 de Marco — I de Janeiro de 1988; 

f) Projeto de comportamento térmico (RCCTE), acompanhado por declaraçao de 

conformidade, caso a edificaçâo seja anterior a data de entrada em vigor do Decreto 

-Lei fl.0  40/90, de 6 de Fevereiro - 9 de Fevereiro de 2007; 

g) Projeto de sistemas energéticos (RSECE), acompanhado por declaraçäo de 

conformidade caso a edificaçao seja anterior a data de entrada em vigor do Decreto 

-Lei fl.0  78/2006, de 4 de Abril - 1 de Juiho de 2008; 



Ii) Projeto de climatização (RSECE), acompanhado por declaraçao de conforrnidade, 

caso a edificaçâo seja anterior a data de entrada em vigor do Decreto -Lei n.° 

78/2006, de 4 de Abril - 1 de Julho de 2008; 

i) Projeto de condicionarnento acUstico, caso a edificaçao seja anterior a data de 

entrada em vigor do Decreto -Lei fl.0  129/2002, de 11 de Maio - 11 de Juiho de 

2002. 

3. N instrução de pedido de emissão do alvará de licença de obras das edifidaçOes referidas 

no nürnero anterior será dispensada de apresentação dos elementos referidos no n.° 1 do 

artigo 3•0  da Portaria n.° 216 -E/2008, de 3 de Marco. 

4. Na instrução do pedido de autorização de utilizaçao será dispensada a apresentaçâo dos 

elementos referidos nas alineas d) a h) do n.° 1 do artigo 15.0  da Portaria n.° 232/2008, de 

11 de Marco. 

5. 0 titulo de utilização de edificaçOes a que se reporta o presente artigo deverá mencionar 

expressarnente que se está perante uma legalizaçao. 

Artigo 69.1  

Acesso a obra e prestação de informacoes 

Nas obras sujeitas a fiscalizaçâo, de acordo corn o n.° 1 do artigo 93.1  do RMJUE, o titular do 

alvará de Iicença ou da comunicaçâo prévia, o técnico responsével pela direcção técnica da 

obra ou qualquer pessoa que execute trabalhos, são obrigados a facultar o acesso a obra aos 

funcionários municipais incumbidos de exercer a actividade fiscalizadora e prestar-Ihes todas 

as informaçôes de que careçam, incluindo a consulta da documentação necessária ao 

exercicio dessa actividade. 

CAPITULO VIII 

SANcOES 

Artigo 70.1  

Contra-ordenaçôes 

1. As infraçôes ao disposto no presente Regulamento, desde que não previstas no RJUE, em 

lei especial ou em local próprio deste norrnativo, constituem contra ordenação punIvel com 

coima graduada de 250 euros ate ao rnáxirno de 3750 euros, no caso de pessoa singular, 

ou ate 35 000 euros, no caso de pessoa coletiva. 
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2. As coimas a aplicar não podem exceder o montante das que forem impostas pelo Estado 

para contra ordenaçOes do mesmo tipo. 

Artigo 71.1  

SançOes acessórias 

1. As contra ordenaçoes previstas no n.° I podem ainda determinar, quando a gravidade da 

infracção o justifique, a aplicação das sançOes acessOrias previstas no regime geral das 

contra-ordenaçôes e, nomeadamente, das seguintes: 

a) Apreensão de máquinas e outros objectos pertencentes ao agente que tenham sido 

utilizados como instrumento no cornetimento da infracção; 

b) A interdição do exerciclo no rnunicipio, ate ao mãximo de quatro anos, da proflssao 

ou actividades conexas corn a infraccão praticada; 

c) A privação do direito a subsidios outorgados por entidades ou serviços pUblicos; 

d) Perda de autorização. 

2. As sançöes previstas no nUmero anterior, quando aplicadas aos industrials da construção 

civil, são comunicadas ao ICI, I.P. - Instituto da Construção e do Imobiliario, I.P., a firn de 

que esta possa deliberar nos termos legais. 

3. As sançöes aplicadas aos autores de projectos são comunicadas a respectiva associação 

profissional, quando for o caso. 

CAPITULO IX 

TAXAS E coMpENsAçOEs 

Artigo 72° 

Regulamento Municipal de Urbanizacäo e Ediflcacão - Municipio de Penalva do Castelo 

Pag. 38 



TAXAS DEVIDAS PELA REALIZAçA0, REFORO E MANUTENçA0 DE INFRA 
ESTRUTURAS URBANISTICAS 

1. A taxa peta realizaçao, manutençao e reforço de infra estruturas urbanIsticas e 
devida quer nas operaçOes de loteamento, quer em obras de construçao, 

reconstruçäo, ampliaçao e alteraçao, sempre que, pela sua natureza, impEquem urn 

acréscimo de encargos pUblicos de realizaçao, manutenção e reforço das infra 

estruturas. 

2. Aquando da emissäo do alvará relativo a obras de construçao, reconstrução, 

amptiaçao e alteraçao, näo são devidas as taxas referidas no nümero anterior se as 

mesmas já tiverem sido pagas previamente aquando do Ucenciamento ou 

comunicação prévia da correspondente operaçao de loteamento e urbanizaçao. 

3. A taxa referida no n.° 1 deste artigo varia proporcionalmente ao investimento 

municipal que a operaçao urbánistica em causa impticou ou venha a impFcar. 

4. Para efeitos da aplicaçao das taxas referentes a presente secçao são consideradas 

as seguintes zonas geográficas do conceiho, que correspondem a trés nIveis 

hierárquicos definidos no Piano Diretor Municipal de Penalva do Castelo: 

Zona Descrição 

A Espaço Central da vita Penalva do Castelo 

B Restante Solo Urbano da vila de Penalva do Castelo 

C Restantes Solo Urbano, Agtomerados, Areas de Edificaçao Dispersa 

Integram a vila de Penalva do Castelo os seguintes lugares delimitados nas plantas de 

ordenamento a escala 1:25 000 e 1:5000: Insua, Penalva do Castelo, Sangemil, 

Esporoes, Esmolfe, Fundo de Vita, GOje e Salgueiro. 

Para as edificaçOes a construir em espaço não urbano ou urbanizável, seräo apticados 

os parâmetros estabetecidos para a zona C (restantes aglomerados urbanos). 



Artigo. 730 

Taxa devida nos lotearnentos urbanos e AIDS edifIcios corn impacto semelhante a 

urna opera cão de loteamento 

A taxa pela realizaçao, manutenção e reforço de infraestrUturas urbanisticas (TMU) é 

fixada em funçao do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pela 

Câmara Municipal, dos usos e tipologias das edificaçOes, tendo ainda em conta o piano 

plurianual de investimentos municipais, do acordo com a seguinte formula: 

TMU = K1*K2*K3*K4*V*S+K5* Prograrna_Plurianual  *122 
121 

TMU (€): valor, em Euros, da taxa devida ao municipio pela reaiizaçao, manutençäo e 

reforço de infraestrutu ras urbanisticas; 

ki: coeficiente que traduz a influencia do uso e tipologia 

Tipologias de construçâo Valores de KI 

Habitaçäo unifamiliar 0,1 

EdifIcios 	coletivos 	destinados 	a 	habitaçao, 	comércio, 	serviços, 

armazéns, indUstrias ou quaisquer outras atividades. 

0,2 

Armazéns ou indüstrias em edifIcio de tipo industrial. 0,05 

Anexos 0,05 

K2: coeficiente quo traduz o nIvel de infraestruturaçao do local 

lnfraestruturas pübiicas existentes Valores de K2 

Nenhumas 0,5 

Arruamentos pavimentados 0,6 

Arruamentos e redes do abastecimento de água 0,7 



Arruamentos, rede de abastecimento de água, rede de eletricidade 0,8 

e rede de telecomunicaçOes. 

Arruamentos, rede de abastecimento de água, rede de eletricidade, 0,9 

rede de telecomunicaçoes, rede de drenagem de águas residuais 

domésticas e águas pluviais. 

Todas 1 

K3: coeficiente que traduz a influencia da localizaçao em areas geográficas 

diferenciadas. 

Localização Geográfica Valores de K3 

Vita de Penalva do Castelo Espaço Central. 0,04 

Restante Solo Urbano. 0,03 

Outro Solo Urbano, Aglomerados, Areas de Edificaçao Dispersa 0,01 

Industria 0,02 

Outras areas (espaços agricola e florestal) 0,02 

K4: coeficiente que traduz a influOncia das areas cedidas para zonas verdes e/ou 

instalação de equipamentos. 

Areas para espacos verdes e/ou equipamentos Valores de K4 

Sem areas de cedencias I 

Ate 25 % das legalmente exigidas 0,9 

Ate 50 % das legalmente exigidas 0,8 

51 - 80 % das legalmente exigidas 0,7 

81 - 99 % das legalmente exigidas 0,6 

Areas iguais ou superiores as legalmente exigidas 0,5 

K5: coeficiente que traduz a infiuéncia do programa plurianual de atividades e das 

areas correspondentes aos solos urbanizados ou cuja urbanizaçao seja possivel 

programar a que 6 atribuido o valor de 0,10; 



V: valor em euros para efeitos de cálculo correspondente ao custo do m2 de 

construção na area do MunicIplo, correspondente ao preço de habitaçao por m2 a que 

se refere o n° i do artigo 40  do Decreto-Lei no 329-A12000, de 22 de Dezembro, fixado 

anualmente por Portaria publicada para o efeito; 

S: representa a superficie total, em m2, de pavimeritos de construçao destinados ou 

näo a habitaçäo. 

Programa plurianual; valor total anual do investimento previsto no piano de atividades 

para execuçäo, manutençao e reforço das infraestruturas gerais urbanisticas e 

equipamentos pUblicos destinados a educaçao, saüde, cultura, ambiente, desporto e 

lazer; 

01: area total do concelho, em hectares, classificada como urbana ou urbanizável de 

acordo com o Piano Diretor Municipal; 

0 2: area total do terreno, em hectares, objeto da operaçao urbanistica. 

Artigo 74° 

Taxas devidas nas edificaçoes não inseridas em loteamentos urbanos 

A taxa pela realizaçao, manutençao e reforço de infraestruturas urbanisticas (TMU) e 

fixada em funçao do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pela 

Câmara Municipal, dos usos e tipologias das edificaçOes, tendo ainda em conta o piano 

plurianual de investimentos municipais, de acordo com a seguinte formula: 

TMU =K1*k2*K3*K4*V*S+K5* Programa_Plurianual  *02 
01 

TMU: e o valor, em euros, da taxa devida ao Municipio pela realizaçao, manutençao e 

reforço de infraestruturas urbanisticas; 

KI, K2, K3, K4, K5, S, V, 0 1, 0 2, Programa plurianual: têm o significado e as 

valores referidos no artigo anterior. 



K4 - é a percentagem da area de implantaçao da edificaçao em relaçao a area nao 

impermeabilizada e a area cedida ao rnunicipio e tomará os seguintes valores: 

Area _de_implantaç 	*100 
Area do_Iogradouro+ Area cedida 

Valores de K4 

Até25% 0,2 

Ate 50% 0,3 

Ate 75% 0,4 

Superior a 75% 0,5 

Artigo 75.0  

Reduçao detaxas devidas pela realização, reforço e manutençäo de 

infraestruturas urbanIsticas 

Para cumprimento do disposto no n.° 3 do art.* 25° do DL 555/99, de 16 de Dezembro, 

as taxas previstas nos artigos 24.0-A e 24.0-B sofrerào uma reduçao inversamente 

proporcional a caução que for prestada relativa ao custo da reahzação, reforço e 

manutençäo das infraestruturas urbanisticas previstas naqueles artigos, ate ao minimo 

de 50%. 

Artigo 76° 

Areas para espaços verdes e de uti!!zação co!etiva, infraestruturas e 

equipamentos 

1. As operaçOes de loteamento urbano e os pedidos de Ecenciamento ou autorizaçao 

de obras de edificaçäo, quando respeitern a edificios que determinem, em termos 

urbanisticos, impactos semeihantes a urn loteamento, devem prever areas 

destinadas a irnplantaçao de espaços verdes e de utilizaçao coletiva, infraestruturas 

viárias e equiparnentos, de acordo corn o disposto no Decreto-Lei n° 555/99, de 16 

de Dezembro, na redação atual e pela Portaria n° 216-B/2008, de 3 de Marco, ou 

outra que a venha a substituir. 
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2. Os espaços verdes que, de acordo corn a lei e a licença ou autorização de 

loteamento ou de construção, devam integrar o dominio pUblico municipal, deverao 

ser objeto de projeto especifico de arranjos exteriores e paisagismo. 

3. As areas e carninhos, pracetas, locais de estadia e instalaçoes como parques 

infantis são considerados para o sornatOrio da area verde global, desde que 

integrados nas areas ajardinadas. 

Compensacào 

Artigo 770 

1. Se o prédio ern causa já estiver dotado de todas as infraestruturas urbanIsticas e/ou 

não se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaços verdes 

póblicos, não ha lugar a cedencias para esses fins, ficando, no entanto, o 

proprietário obrigado ao pagamento de uma compensaçao ao Municipio. 

2. A compensação podera ser paga em numerarlo ou em espécie, através da cedéncia 

de lotes, prédios urbanos, edificaçOes ou prédios rósticos. 

3. A Cârnara Municipal podera optar pela compensaçao em numerário. 

Art/go 78° 

C61culo do valor da compensação em numerário nos loteamentos 

Pela não cedéncia de parcelas para a instalaçao de equipamentos pUblicos e 

espaços verdes, de acordo corn a Portaria n.° 216-B/2008, de 3 de Marco,  quando o 

predio a lotear ja estiver servido ou não se justifique a localizaçao de qualquer 

equipamento ou espaços verdes pUblico, nos termos do n.° 4 do artigo 44.1  do DL n.° 

555/99, de 4 de Julho, na redaçao que lhe foi conferida pela Lei n.° 60/2007, de 4 de 

Seternbro, devera ser efetuada a cornpensação em numerário, nos terrnos seguintes: 

Zona da vila de Penalva do castelo: 
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a) Espaço Central (por m2) 	 . 55,00 € 

b) Restante Solo Urbano (por m2) .......................................................45,00 € 

Restantes aglomerados (por m2) ............................................................1000€ 

Artigo 790 

Cálculo do valor da compensação em numerário nos edifIcios contIguos e 

funciDnalmente ligados entre si 

0 preceituado no artigo anterior é também aplicável ao cálculo do valor da 

compensaçäo em numerário dos edificios contIguos e funcionalmente ligados entre si, 

corn as necessárias adaptaçOes. 

Artigo 80° 

Compensacao em espécie 

1- Feita a determinaçao do montante total da compensação a pagar, se por deliberaçao 

da Câmara Municipal esse pagamento em espécie for aprovado, haverá lugar a 

avaliaçao dos terrenos ou imóveis a ceder ao Municipio e o seu valor será obtido corn 

recurso ao seguinte mecanismo: 

a) A avaliaçao será efetuada por uma comissäo composta por trés elementos, sendo 

urn nomeado pela Câmara Municipal, outro pelo promotor da operaçäo urbanIstica e o 

terceiro por comum acordo; 

b) As decisoes da comissão seräo tomadas por maioria absoluta dos votos dos seus 

elementos. 

2- Quando se verificarem diferenças entre o valor calculado para a compensaçao 

devida em numerário e o valor dessa compensação a entregar em espécie, as mesmas 

serão liquidadas da seguinte forma: 

a) Se o diferencial for favorável ao Municipio, será o mesrno pago em numerário pelo 

promotor da operaçao urbanIstica; 

b) Se o diferencial for favorável ao promotor, ser-lhe-á o mesmo entregue pelo 

Municipio, em numerário. 



3- Se o valor proposto no relatôrio final da comissão referida no n°1 deste artigo não for 

aceite pela Cãrnara Municipal, ou pelo promotor da operaçao urbanistica, recorrer-se-á 

a uma cornissão arbitral, que será constituida nos termos do artigo 1180, do Decreto-

Lei n0555/99, de 16 de Dezembro. 

4- As taxas devidas, relativamente ao licenciamento, comunicação prévia, autorizaçao 

de utilizaçao ou outras relacionadths corn a objecto do RMUE são as fixadas no 

Regulamento de Liquidaçao e Cobrança das Taxas pela Concessao de Licenças e 

Prestaçao de Serviços da Cârnara Municipal de Penalva do Castelo. 

CAPITULO X 

DIsPoslçOEs FINAlS 

Artigo 81.1 

Disposição transitéria 

Apôs a entrada em vigor da regulamentaçao complementar ao RJUE a da implementaçao do 

sistema informático previsto no seu artigo 8 0- A, a instruçâo dos pedidos far-se-6 com as 

necessárias adaptaçOes. 

Artigo 829 

Revogacöes 

Com a entrada em vigor do RMUE fica expressamente revogado o Regulamento da 

Urbanizaçao e Edificaçäo do Municipio de Penalva do Castelo (RMUE), publicado no diário da 

repóblica, 29 série, n.° 144, de 28 de Juiho de 2008. 

Artigo 83.1 

Entrada em vigor 

0 RMUE entra em vigor no 1°. dia ütil imediato ao da sua publicaçâo em Diârio da RepUblica. 
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