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Procedimentos na Gestão 
Urbanística da Área 
Metropolitana do Porto 
Um exemplo de trabalho 
colaborativo metropolitano 

O trabalho em torno do tema das políticas de desenvolvimento do território e dos procedi-

mentos associados às operações urbanísticas e de governação territorial apresentou-se como 

um desafio estimulante e de grande pertinência para os municípios que compõem a Área 

Metropolitana do Porto (AMP).

No âmbito do Conselho de Vereadores do Urbanismo foram lançados vários desafios 

que a AMP pudesse implementar no espaço temporal de um triénio. Alguns desses desa-

fios estão já numa fase avançada de desenvolvimento, como é o caso dos trabalhos inter-

municipais de planeamento e requalificação do espaço urbano no território da AMP, o 

sistema de informação geográfica metropolitano e, com particular sucesso, a análise de 

um modelo comum nos procedimentos de gestão urbanística.

Na verdade, os objetivos definidos relativamente a um trabalho de articulação de pro-

cedimentos de gestão urbanística junto dos seus 17 Municípios consistiam na intenção de 

atingir simultânea e integradamente a uniformização dos procedimentos, assim como con-

catenar um modelo comum de interpretação e aplicação dos diplomas legais, normas e 

regras relativas às operações urbanísticas aplicáveis à atividade quotidiana dos municípios 

e dos seus munícipes.

Para este efeito, em resposta ao repto lançado pela área metropolitana do Porto e no 

âmbito do Conselho de Vereadores do Urbanismo, foi constituído em 24 de novembro de 

2014 um grupo de trabalho específico de técnicos intermunicipais, com a participação 

de inúmeros municípios da AMP, denominado Grupo de Trabalho de Gestão Urbanística 

da Área Metropolitana do Porto. Este grupo tinha a responsabilidade de articular com a 

Comissão Executiva, com o Conselho de Vereadores e, sempre que necessário, interagir 

com os serviços de gestão urbanística dos 17 municípios da AMP, e até eventualmente com 

outras entidades ou outros municípios que ultrapassavam o espaço geográfico metropoli-

tano (o que viria inclusive a acontecer).
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Os três grandes desafios elencados pelos Vereadores de Urbanismo da AMP para o 

Grupo de Gestão Urbanística da Área Metropolitana do Porto foram:

a) Estudar um modelo de uniformização dos procedimentos relacionados com as Operações 

Urbanísticas, designadamente a uniformização da tramitação dos processos e dos fluxo-

gramas internos;

b) Realizar um levantamento dos regulamentos de taxas  relacionadas com a gestão urba-

nística dos 17 municípios e propor um tabela flexível de uniformização do valor dessas 

mesmas taxas;

c) Estudar e propor um modelo de uniformização dos elementos instrutórios referentes aos 

vários tipos de operações urbanísticas e a subsequente uniformização de requerimentos.

A dinâmica criada por este trabalho foi muito bem-sucedida e depois do contributo de 

todos os serviços conseguiu-se reunir a informação necessária para que a equipa de traba-

lho desenvolvesse a sua ação.

Depois de realizados os primeiros passos, rapidamente se percebeu a utilidade do tra-

balho em curso, pelo que ao grupo inicialmente estabelecido associaram-se ainda três 

outros municípios, um pertencente à AMP e dois externos a esta Área Metropolitana, que 

desejaram integrar a equipa para que dessa forma pudessem verter nos serviços munici-

pais as matérias que estavam em estudo. 

A dinâmica do Grupo Metropolitano estabeleceu uma cadência de reuniões regulares 

de duas em duas semanas ou de três em três semanas entre técnicos representantes da 

área do Urbanismo e do Planeamento desses municípios, no qual participaram com regu-

laridade dez das 17 Câmaras da AMP, a saber: 

Espinho, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, 

Santo Tirso, Vila do Conde e Trofa. A estes juntavam-se também Esposende e Vila Nova de 

Famalicão como municípios convidados.

Os restantes municípios da AMP articulavam-se a este trabalho através do acesso à 

informação produzida pelo Grupo de Trabalho na plataforma colaborativa online (nuvem.

amp.pt), ferramenta a que todos os membros do Conselho de Vereadores e os seus repre-

sentantes técnicos tinham acesso mediante uma chave de entrada individual, o que permi-

tia o acompanhamento em tempo real do material produzido. 

A AMP e os seus serviços também se envolveram neste trabalho, nomeadamente através 

dos seus recursos humanos que envolveu um grupo de pelo menos 6 técnicos, entre arqui-

tetos, engenheiros, juristas, técnicos de gestão bem como os respetivos serviços de apoio,  

o que permitiu garantir a dinâmica do grupo complementada com a solidez institucional.

A apresentação do relatório do trabalho produzido, bem como dos documentos que 

o acompanham é apenas um ponto de situação que a AMP realiza hoje para iniciar uma 

nova etapa. 
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O Grupo de Trabalho de Gestão Urbanística da Área Metropolitana do Porto é uma 

estrutura que apesar de informal se consolidou e que merecerá o apoio da AMP na prosse-

cução de novos desafios.

Assim, a Comissão Executiva entendeu promover e divulgar a documentação produzida 

pelo grupo de trabalho, quer através de um e-book que ficará disponível no sítio da AMP, 

quer com a realização de um Fórum sobre a temática.

Julgamos desta forma ter contribuído para a coesão metropolitana, bem como para a 

melhoria dos procedimentos municipais em benefício do cidadão. 

O trabalho na Gestão Urbanística é um processo contínuo, pelo que o assinalar desta 

etapa será essencialmente um renovar das energias para os desafios que se seguem.

Pela Comissão Executiva:

Avelino Oliveira

Maio 2016
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1. Análise dos objetivos  
da AMP e proposta  
do Grupo de Trabalho

Na sequência do proposto pela AMP, e após a recolha da informação de suporte ao início 

dos trabalhos, foi realizada a primeira reunião técnica em 12 de fevereiro de 2015, onde 

rapidamente se concluiu que:

 × Relativamente à uniformização da tramitação dos processos/fluxogramas-tipo, tendo 

em conta que cada Câmara Municipal tem o seu modelo organizativo e a sua forma 

muito própria de desenvolver as ações de controlo e fiscalização urbanística, que nor-

malmente são coerentes com os seus modelos organizativos mais latos, não traria qual-

quer vantagem (nem teria qualquer sucesso) encontrar fluxogramas-tipo a que todas as 

autarquias envolvidas se viessem a vincular. Ficou, assim, imediatamente abandonada 

esta aspiração;

 × Relativamente à uniformização do valor das taxas relacionadas com a gestão urbanís-
tica, e após aturada reflexão, concluiu-se que ao nível da cobrança dos encargos urbanís-

ticos (TRIUs/TMUs/Compensações, etc.) não é de todo possível chegar a “valores padrão” 

por variadas razões, de entre elas:

 > estratégias de desenvolvimento/incentivo/desincentivo dos municípios em função 

da sua realidade particular;

 > as taxas e encargos têm subjacente uma fundamentação económico financeira, 

onde, para além das questões acima referidas, o apuramento das mesmas é efetuado 

função do custo, nomeadamente nas taxas ditas fixas, que dizem respeito à remoção 

dos obstáculos administrativos, ou seja, pela prestação de serviços. No apuramento 

desse custo, estão incluídos custos diretos, que refletem a tramitação do pedido (flu-

xograma + custo/hora por interveniente), e custos indiretos.

 Esse assunto, que se traduz ainda num objetivo que a AMP gostaria de aprofundar, 

não foi consensual nem pacífico, tendo merecido inclusive abordagem no Conselho 

de Vereadores do Urbanismo mais do que numa ocasião. Prende-se esta conclusão 

com a reiteradamente invocada “autonomia financeira dos municípios”, muito embora 

a AMP tenha chamado a atenção para que “a harmonização no domínio dos poderes 

tributários é um desiderato legal previsto no capítulo das competências da comissão 

executiva metropolitana – cfr. art.º 76º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 75/2013, de 12.09”.

 De qualquer forma, não foi definitivamente excluída a hipótese de, ao nível das taxas 

ditas fixas, estes valores poderem (deverem?) ser mais aproximados, no pressuposto 

de que são cobradas pela prestação de um serviço e, como tal, não se justifica que as 

CMs cobrem, por um mesmo serviço, valores tão díspares. Foi, ainda, considerado 

oportuno efetuar-se uma análise comparada das taxas e encargos, para eventual 

reflexão futura das várias autarquias envolvidas, tendo sido introduzida na nuvem 

disponibilizada pela AMP, nos “Documentos Comuns”, uma folha Excel intitulada 
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“Cópia de Taxas-Proposta”, com a indicação de um conjunto de taxas relacionadas 

com a gestão urbanística, com o intuito de se avaliar e propor intervalo de valores  

de referência.

 × Relativamente ao último objetivo proposto – uniformização dos elementos instrutórios 

referentes aos vários tipos de operações urbanísticas e a subsequente uniformização de 
requerimentos, foi, de facto, nesse âmbito que se debruçou o grupo de trabalho, tendo 

ido muito mais além das perspetivas iniciais. 

Considerou-se, de imediato, que a principal virtude do grupo de trabalho seria a possibili-

dade de potenciar o debate, trocar ideias e experiências, dado que se verificou que todos 

os municípios partilham das mesmas incertezas, principalmente no campo – tão vasto e 

complexo – dos procedimentos urbanísticos. Tais fragilidades, que prejudicam de sobre-

maneira a nossa atividade, são muitas vezes entendidas no exterior como falta de equidade 

e de transparência, situação que importa de todo minorar. De facto, não é expectável que 

não haja tratamento idêntico, para idênticos pedidos, por parte dos municípios, quando a 

legislação de suporte à atividade, no caso operações urbanísticas, está assente em regi-

mes jurídicos estatuídos nas várias áreas disciplinares, cada vez mais detalhados e mais 

específicos.

Não é difícil concluir que esses constrangimentos na nossa atuação decorrem, sobre-

tudo, da alteração constante da legislação de suporte, ou seja, uma “instabilidade legal“…

(que infelizmente não parece ter tendência para desaparecer...) que obriga a um esforço 

enorme no sentido de manter os Serviços atualizados, concertados e alinhados com as 

regras em constante mudança e por vezes desarticuladas. Tal cenário leva a frequentes 

dúvidas de interpretação e, em alguns casos, porque a legislação muitas vezes o permite, 

a interpretações divergentes entre autarquias. 

Esta falta de concertação entre as várias autarquias, que se reconhece, tem constituído, 

assim, razão de queixa e de incompreensão por parte de todos aqueles que exercem a 

profissão, que entendem que esta variedade de critérios desanima a promoção e afasta o 

investimento…

E, porque se entende ser esse o objetivo mais importante a tratar, com reflexos posi-

tivos internos e externos, foi sobretudo aqui que se concentrou o nosso trabalho. É neste 

quadro que o designado GT-Urbanismo (Grupo de Trabalho dos Procedimentos de Gestão 

Urbanística), tem prosseguido o seu trabalho, de fazer o levantamento dos procedimentos 

de gestão urbanística em vigor nos municípios e das possibilidades da sua harmonização 

ao nível metropolitano, sendo seu objetivo primordial aumentar a transparência e a eficácia 

dos Serviços.
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2. Temas debatidos e documentos elaborados

O Grupo de Trabalho tem realizado reuniões periódicas, de duas em duas ou três em 

três semanas.

Principais Temas abordados

Definição e uniformização do procedimento de legalização

Uniformização do procedimento de autorização de utilização

Definição e uniformização dos elementos instrutórios

Os procedimentos de comunicação prévia

Os termos de responsabilidade dos autores dos projetos

A instrução dos pedidos, atendendo à publicação da Portaria n.º 113/2015

Proposta de alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE)

Outros Temas abordados

Legitimidade

Utilizações mistas

Obras isentas de autorização de utilização

Telas finais

Termos de responsabilidade

Regime extraordinário de regularização de estabelecimentos industriais e outras atividades 
– Decreto–Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro

Sistema da Indústria Responsável (SIR) – Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio

Na sequência dos trabalhos foram elaborados vários documentos instrutórios de pos-
sível aplicação a todos os municípios e uma proposta conjunta de alteração/retificação 
ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). Considera-se que um entendi-
mento consensual e partilhado pelos municípios terá mais consistência e maior possibili-
dade de acolhimento, dando lugar às alterações que se consideram pertinentes. 
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Documentos elaborados

Pedidos de legalização

Modelo de formulário relativo ao pedido de “Licença de obras de edificação e emissão  
de alvará – legalização”, com a inclusão dos documentos instrutórios do pedido

Minuta dos termos de responsabilidade, designadamente:

termo de responsabilidade relativo ao projeto de arquitetura

termo de responsabilidade relativo a projeto de especialidade

termo de responsabilidade relativo a direção da obra

Proposta de articulado para regulamentos municipais no âmbito de um pedido  
de legalização.

Autorizações de utilização

Modelo de formulário no âmbito do pedido de “autorização de utilização e emissão do 
alvará”, com a inclusão dos documentos instrutórios do pedido e certificados a apresentar

Modelo de formulário no âmbito do pedido de “autorização de alteração de utilização e emissão 
do alvará”, com a inclusão dos documentos instrutórios do pedido e certificados a apresentar

No âmbito dos requerimentos

Modelo de formulário relativo à “Comunicação prévia de obra de edificação”, com a inclu-
são dos documentos instrutórios do pedido

Modelo de formulário relativo ao pedido de “Licença de obras de edificação / Alteração 
à licença de obra de edificação”, com a inclusão dos documentos instrutórios do pedido

Modelo de formulário relativo ao pedido de “Licença de operação de loteamento / 
Alteração à licença de operação de loteamento”, com a inclusão dos documentos instrutó-
rios do pedido

Modelo de formulário relativo à apresentação de “Projetos de especialidades”, com a inclu-
são dos documentos instrutórios do pedido

Outros

Contributos para a Revisão do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação
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Documentos a elaborar

Proposta conjunta de alteração/retificação à portaria n.º113/2015 de 22 de abril 

Pedido de parecer à CCDRn no âmbito de dúvidas relativas ao disposto n.º 2 do art. 64.º do 
RJUE, relativo à autorização de utilização, ou seja as vistorias que serão obrigatoriamente 
realizadas pelos técnicos da administração local na falta dos termos de responsabilidade no 
que se refere à verificação do cumprimento dos projetos de especialidade, por se conside-
rar que não é possível essa verificação.

	

	

EXMO. SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL … 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ         

Processo Nº  
   

 /  / 
 
 

REQUERENTE 
 

 Nome   
 

 Morada   
 

 Freguesia   Código Postal   
 

  - 
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 
Código da Certidão Comercial Permanente   

 

 Telefone   Telemóvel  Fax  
 

 E-mail   
 

 Não autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 
 

 

 Na qualidade  Proprietário Usufrutuário  Locatário Superficiário Outro  

 
 

REPRESENTANTE 
 

 Nome   
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  

 
 

PEDIDO 
 

Em conformidade com o estabelecido no artigo 62º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem requerer a V. Exa. a autorização de utilização para: 

 

 Prédio  Fração(ões)   A área do prédio 
 

 Local  Nº  

Freguesia / União   

Utilização pretendida  Habitação  Comércio  Serviços  Indústria/ Armazém 
 

 
Código da Certidão Predial Permanente 

 
 

Após o deferimento do pedido de autorização de utilização, e em conformidade com o estabelecido no n.º 1 do artigo 76º do RJUE, 
solicita ainda a emissão do respetivo alvará. 

 
 
 
 

	

	

 
Termo de responsabilidade relativo ao projeto de arquitetura 

Legalização de obra de … (a) 
(Técnico habilitado a subscrever projetos de arquitetura, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho) 

 
 
… (b), morador na…, contribuinte n.º…, inscrito na… (c) sob o n.º…, declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do 
artigo 10.º e do n.º 7 do artigo 102.º-A, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida 
pela Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que o projeto de arquitetura, relativo à obra de… (d), localizada 
em… (e), cuja legalização foi requerida por … (f): 
 

§ Encontra-se de acordo com a obra a legalizar e nos exatos termos que foi executada; 
§ Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente … (g);  
§ Está conforme com o Plano Diretor Municipal do Porto, bem como … (h); 
§ O prédio (ou fração autónoma) (ou a parte suscetível de utilização independente) é adequado ao uso 

pretendido. 
 
Solicita ainda a dispensa da operação urbanística cumprir o preceituado nas seguintes normas técnicas relativas à 
construção (retirar se não aplicável): 
(i) …………………...…………………………………………………………, pelos seguintes motivos: 

• Por a sua observância se ter tornado impossível, devido ao facto de …………………….. 
• Por não ser razoável exigir o seu observância, devido ao facto de ……………………….. 

 
Declara contudo que foram cumpridas as condições técnicas vigentes à data da realização da operação urbanística 
em questão. Para o efeito é apresentada prova da data da sua realização. 
 
 
…. (data). 
… (assinatura) (j). 
 
 
Instruções de preenchimento 
(a) Identificar o tipo de operação urbanística. 
(b) Indicar nome e habilitação do técnico que assume o enquadramento legal da obra. 
(c) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso. 
(d) Indicar a natureza da operação urbanística a legalizar. 
(e) Indicar a localização da obra (rua, número de polícia e freguesia/união de freguesias). 
(f) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 
(g) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção. 
(h) Indicar a licença de loteamento, quando aplicável. 
(i) Discriminar, designadamente, as normas técnicas e regulamentares que pretende a dispensa, justificando de forma 
fundamentada os motivos da não observância nos termos previstos no n.º 5 do artigo 10.º, conjugado com o n.º 5 do 
artigo 102.º-A do RJUE. 
(j) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do 
cartão de cidadão. 
 
 
Nota: minuta a utilizar apenas na instrução dos pedidos de legalização (caso não estejam previstas, em simultâneo 
com a legalização de obras, a realização de quaisquer obras sujeitas a prévio licenciamento/comunicação prévia).	
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3. Uniformização das Taxas Urbanísticas

Foi elaborada uma tabela com as taxas aplicadas a todos os procedimentos urbanísticos. 

Com base nesta tabela foram selecionados os 13 procedimentos mais frequentes:

 × Pedido de licença de obras de edificação;

 × Pedido de licença ou de alteração de operação de loteamento;

 × Pedido de licença de obras de demolição;

 × Pedido de licença de obras de urbanização;

 × Comunicação prévia;

 × Autorização de utilização;

 × Alteração da autorização de utilização;

 × Pedido de informação prévia;

 × Emissão de certidão;

 × Pedido de cópia simples;

 × Pedido de cópias certificadas;

 × Vistorias para efeitos da autorização de utilização;

 × Vistoria no âmbito do alojamento local.

A AMP, na pessoa do seu representante no GT-Urbanismo, assumiu o compromisso de 

analisar as taxas aplicadas a estes 13 procedimentos e efetuar um estudo comparativo, no 

sentido de obter um intervalo de referência para aplicação das taxas, estando o mesmo 

incluído no presente relatório – Anexo II.
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4. Conclusão

O GT-Urbanismo tem realizado reuniões periódicas, de duas em duas ou três em três sema-

nas, tendo, que se revelaram muito produtivas e possibilitaram a obtenção de muitos con-

sensos. Como o trabalho tem sido tão meritório, outros municípios, não pertencentes à 

AMP, Esposende e Vila Nova de Famalicão, também se associaram ao grupo.

Nos municípios que integram o GT-Urbanismo as orientações internas dos serviços já se 

encontram a ser ajustadas com base nos entendimentos e conclusões decorrentes destas 

reuniões.

O nosso objetivo é disponibilizar o trabalho desenvolvido aos restantes municípios da 

AMP para que também aí possam servir como referência.

Assim, e de forma sintetizada, consideramos:

 × Que se deverá trabalhar no sentido de tornar os formulários e as listas instrutórias res-

peitantes às operações urbanísticas num “modelo” também metropolitano, para que as 

mesmas pretensões sejam submetidas em qualquer um dos municípios sem diferenças 

substantivas de formato nem de instrução.

 × Que se deverá trocar experiências e entendimentos sobre a matéria relativa à legislação 

urbanística, que todos reconheceram que é torrencial, muitas vezes contraditória entre si 

e muitas outras de difícil interpretação, para se chegar a entendimentos idênticos sobre 

problemas idênticos, o que agora não acontece.

 × Que um objetivo a atingir mais a longo prazo poderá ser o da criação de um Portal de sub-

missão de pedidos relativos a operações urbanísticas, também de índole Metropolitano, 

que poderá ser alternativo e supletivo relativamente aos postos de submissão locais de 

cada município.

Não obstante todo o trabalho até à data desenvolvido, e dado que, da experiência reco-

lhida, consideramos uma enorme mais-valia a partilha de informação e de experiência 

que foi implementada, consideramos dar continuidade ao projeto, efetuando para tal 

reuniões periódicas entre os municípios que integram atualmente o GT-Urbanismo e 

outros que se pretendam associar.





Documento I
Minutas de formulários e de 
termos de responsabilidade





	

	

EXMO. SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL … 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ         

Processo Nº  
   

 /  / 
 
 

REQUERENTE 
 

 Nome   
 

 Morada   
 

 Freguesia   Código Postal   
 

  - 
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 
Código da Certidão Comercial Permanente   

 

 Telefone   Telemóvel  Fax  
 

 E-mail   
 

 Não autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 
 

 

 Na qualidade  Proprietário Usufrutuário  Locatário Superficiário Outro  

 
 

REPRESENTANTE 
 

 Nome   
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  

 
 

PEDIDO 
 

Em conformidade com o estabelecido no artigo 62º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem requerer a V. Exa. a autorização de utilização para: 

 

 Prédio  Fração(ões)   A área do prédio 
 

 Local  Nº  

Freguesia / União   

Utilização pretendida  Habitação  Comércio  Serviços  Indústria/ Armazém 
 

 
Código da Certidão Predial Permanente 

 
 

Após o deferimento do pedido de autorização de utilização, e em conformidade com o estabelecido no n.º 1 do artigo 76º do RJUE, 
solicita ainda a emissão do respetivo alvará. 

 
 
 
 



	

	

ATIVIDADE 
 

A – Empreendimento turísticos ao abrigo do Decreto-lei n.º 39/2008, de 7 de março, com a redação que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de janeiro 
de 23 de janeiro 
  Vem requerer a V. Exa. a autorização de utilização para fins turísticos, no prédio a seguir identificado, que titulará a 
instalação de: 

 Estabelecimento hoteleiro  Aldeamento turístico 

 Apartamento turístico  Conjuntos turísticos 

 Empreendimento de Turismo de Habitação  Empreendimento de Turismo no Espaço Rural 

 Parque de campismo e de caravanismo 

Classificação pretendida  Capacidade  

Nome do Estabelecimento  

Utilização licenciada  
Em conformidade com o estabelecido nos diplomas anteriormente enunciados, solicita ainda a emissão do respetivo alvará ou do 
aditamento ao mesmo, após o deferimento do respetivo pedido de autorização de utilização. 

 
B – Outras atividades sujeitas a autorização de utilização específica 
 

 Vem requerer a V. Exa. a autorização de utilização para: 

Utilização pretendida  

Enquadramento legal  
 

ANTECEDENTES 
 

 Licença/Autorização/Comunicação Prévia n.º  
 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido na parte I e n.º 25 da parte 
V do anexo I e anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu processo. 

 1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido: 

1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 
permanente do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a 
respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos 
matriciais. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Predial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis meses), de 
forma a evitar atrasos na apreciação do pedido, caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

 1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da 
operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não 
resulte diretamente do ponto anterior. 

 1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 
Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Comercial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da 
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis 
meses), de forma a evitar atrasos na apreciação do pedido caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

 2. Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direção técnica da obra ou direção de fiscalização 
da obra, nos termos do disposto no artigo 63.º do RJUE, e parte III do Anexo III da Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril, 
acompanhado da respetiva prova de inscrição do técnico responsável pela direção técnica da obra/direção de 
fiscalização da obra em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma aquando da apresentação do 
pedido inicial. 



	

	

 3. Planta de localização à escala 1:1.000, fornecida pela câmara municipal, com a delimitação da área objeto da operação e 
sua área de enquadramento. 

 4. Planta de implantação, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver 
alterações na via pública, planta dessas alterações. 

  5. Memória descritiva e justificativa, contendo: 
 5.1. Quadro sinóptico, devidamente preenchido pelo técnico autor de projeto e de acordo com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis. 

 6. Ficha estatística do INE (Q4) 
 6.1. Disponível em http://webinq.ine.pt » Empresas » Pesquisar Inquéritos » SIOU. 

 7. Telas finais sempre que tenham efetuado alterações ao projeto aprovado, que sejam enquadráveis no n.º 2 do artigo 83.º do 
RJUE - “Podem ser efetuadas sem dependência de comunicação prévia à câmara municipal as alterações em obra que não 
correspondam a obras que estivessem sujeitas a controlo prévio”. 

  8. Certificado de exploração emitido pela associação inspetora das instalações elétricas:  
8.1. Previsto no Decreto-Lei n.º 272/92 de 3 de dezembro, ou comprovativo do fornecimento de energia elétrica. 

  9. Certificado de inspeção emitido pela entidade inspetora da rede de gás: 
9.1. Previsto no Decreto-Lei n.º 521/99 de 10 de dezembro ou comprovativo do fornecimento de gás. 

 10. Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada, de acordo com o modelo ficha 2, constante do 
anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, caso se trate de edifício de habitação (Regulamento de Desempenho 
Energético dos Edifícios de Habitação (REH)). 

 11. Certificado SCE, emitido por Perito Qualificado no âmbito do Sistema Certificação Energética dos Edifícios. 

 12. Avaliação/ensaio acústico para efeitos de verificação do cumprimento do projeto acústico, ou quando aplicável, dos limites 
legais para a instalação e exercício de atividades ruidosas permanentes:  

12.1. Conforme previsto no n.º 5 do artigo 12.º e artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;  
12.2. E de acordo com os Requisitos técnicos a que devem obedecer os estudos e/ou ensaios acústicos. 

OU 

 12. Termo de responsabilidade, emanado nos termos do n.º 10 do artigo 13.º, do n.º 2 do artigo 63.º e do n.º 3 do artigo 64.º 
do RJUE acompanhado de declaração subscrita pelo autor de projeto ou pelo diretor de obra/ diretor de fiscalização de que 
tais elementos foram obtidos. 

E 

 12. Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, nos termos de regime jurídico 
que define a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, relativo à 
conformidade da obra com o projeto acústico, nos termos do disposto da alínea g) do n.º 25 da parte V do anexo I da Portaria 
nº 113/2015 de 22 de abril. 

  13. Certificado de conformidade das instalações eletromecânicas (elevadores e afins):  
13.1. Previsto no Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de setembro, quando existam. 

OU 

 13. Termo de responsabilidade, emanado nos termos do n.º 10 do artigo 13.º, do n.º 2 do artigo 63.º e do n.º 3 do artigo 64.º 
do RJUE acompanhado de declaração subscrita pelo autor de projeto ou pelo diretor de obra/ diretor de fiscalização de que 
tal elemento foi obtido. 

  14. Certificado de conformidade da instalação de infraestruturas de telecomunicações (ITED). 
OU 

 14. Termo de responsabilidade, emanado nos termos do n.º 10 do artigo 13.º, do n.º 2 do artigo 63.º e do n.º 3 do artigo 64.º 
do RJUE acompanhado de declaração subscrita pelo autor de projeto ou pelo diretor de obra/ diretor de fiscalização de que 
tal elemento foi obtido. 



	

	

 15. Livro de obra encerrado (quando tenham sido realizadas obras), nos termos do artigo 17º da Portaria n.º 1268/2008, de 6 de 
novembro. 

 16. Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras. 
 17. Justificação da não instrução do pedido com os seguintes elementos obrigatórios, ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da 

Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril: 

 17.1._______________________________________________________________________________________________ 
 17.2.________________________________________________________________________________________________ 
 17.3.________________________________________________________________________________________________ 
 17.4.________________________________________________________________________________________________ 

Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá eventualmente ser 
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar exposição por escrito justificando essa 
dispensa com fundamentação de facto e de direito. 

  18. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 
18.1._________________________________________________________________________________________________ 
18.2._________________________________________________________________________________________________ 
18.3._________________________________________________________________________________________________ 
18.4._________________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

	

EXMO. SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL … 
 
 
 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRA DE EDIFICAÇÃO         

 
REQUERENTE 

 

 Nome   
 

 Morada   
 

 
Freguesia /  
União Freguesias   

Código Postal  
 

 
 - 

 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Código da Certidão Comercial Permanente   
 

 Telefone   Telemóvel  Fax  
 

 E-mail   
 

 Não autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 
 
  

 Na qualidade  Proprietário Usufrutuário  Locatário Superficiário Outro  

 
REPRESENTANTE 

 

 Nome   
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  

 
 

PEDIDO 
 

Ao abrigo do disposto nas al. a), c), d), e) e f) do n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação 
alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem apresentar a V. Exa. comunicação prévia de 
obras de edificação, para o prédio a seguir identificado: 

 

 Local  N.º  
 

Freguesia  Área total (m2)  
 

 Código da Certidão Predial Permanente                                                                                                                       

Fração(ões)  Tipo de Obra a)  
a) Preencher conforme o artigo 2º do RJUE  

 

 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

 Não existem antecedentes processuais para o local em questão 
 

 Pedido de Informação Prévia N.º Registo de entrada   
 



	

	

 Alvará / CP de Loteamento N.º   
 

 Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Obras N.º  

 Alvará de Utilização/Sanitário   

Processo de fiscalização de obras N.º   

 Outro   
 
 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, no RJUE, 
na parte I e nº 22 da parte IV do anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta 
ao seu processo. 

  1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido: 
1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente 
do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a respetiva certidão negativa 
do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Predial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da Certidão da 
Conservatória do Registo Predial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis meses), de forma a 
evitar atrasos na apreciação do pedido, caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

1.1.1. A área total do prédio mencionada na CCRP, não deverá ser inferior à área real do prédio sob pena de se concluir por falta 
de legitimidade. 

 1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação ou 
da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do 
ponto anterior. 

 1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Comercial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da Certidão 
da Conservatória do Registo Comercial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis meses), de 
forma a evitar atrasos na apreciação do pedido caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

 1.4. Ata da assembleia de condóminos. 
1.4.1. Aprovada por maioria representativa de dois terços do valor total do prédio ou declaração individual de dois terços dos 

condóminos no caso de obras de alteração que modifiquem a linha arquitetónica ou o arranjo estético do edifício, em 
conformidade com o artigo n.º 1422º do Código Civil 

1.4.2. Aprovada por unanimidade ou declaração individual de cada condómino, no caso de alteração do título constitutivo da 
propriedade horizontal ou alteração de utilização da fração prevista no título constitutivo da propriedade horizontal, em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do 1419º ou n.º 5 do artigo 1432º, do Código Civil. 

 2. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 
113/2015, de 22 de abril, (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei nº 40/2015 
de 1 de junho), acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da 
validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial. 

 3. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto em conformidade com o ponto II do anexo III, da 
Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela 
Lei nº 40/2015 de 1 de junho), acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza 
profissional e da validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial. 

 4. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009 de 3 de 
Julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho. 

 5. Planta de localização à escala 1:1.000, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da área da operação 
urbanística, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município, com a delimitação da área objeto da operação e sua 
área de enquadramento. 



	

	

 6. Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da implantação das construções, à escala de 1:200, 
devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim como o espaço público envolvente (vias, passeios, 
estacionamentos, árvores e infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e mobiliário urbano). 

 7. Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível, indicando a construção e as 
áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações. 

 8. Memória descritiva e justificativa da solução proposta, esclarecendo nomeadamente: 
8.1. Área objeto do pedido; 
8.2. Caracterização da operação urbanística; 
8.3. Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis; 
8.4. Justificação das opções técnicas e da integração urbana e paisagística da operação; 
8.5. Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente, incluindo com a via 

pública e as infraestruturas ou equipamentos aí existentes; 
8.6. Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo a área a afetar aos diversos usos; 
8.7. Áreas destinadas a infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva e respetivos arranjos, 

quando estejam previstas; 
8.8. Quadro sinóptico identificando a superfície total do terreno objeto da operação e, em função da operação urbanística em causa, 

a área total de implantação, a área de implantação do edifício, a área total de construção, a área de construção do edifício, o número 
de pisos, a altura da fachada, as áreas a afetar aos usos pretendidos e as áreas de cedência, assim como a demonstração do 
cumprimento de outros parâmetros constantes de normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 9. Fotografias do imóvel: 
9.1. Suficientemente esclarecedora do enquadramento do prédio e suas confrontações nomeadamente com a via pública, os 

edifícios confinantes e o interior do quarteirão (tardoz). 

 10. Estimativa do custo total da obra; 
 11. Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos; 
 12. Ficha estatística do INE (Q3). 

 (disponível em http://webinq.ine.pt » Downloads » Inquéritos » SIOU). 
 13. Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta 

exista e esteja em vigor, ou indicação do respetivo processo administrativo; 

 13.1. Declaração dos autores e coordenador dos projetos de que aquela respeita os limites constantes da informação prévia 
favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE. 

  14. Projeto de arquitetura, contendo os seguintes elementos: 
 14.1. Plantas à escala de 1:50 ou de 1:100 contendo as dimensões e áreas e utilizações de todos os compartimentos (com 

identificação do local reservado para o sistema de deposição de resíduos sólidos adotado), bem como a representação do mobiliário 
fixo e equipamento sanitário; 

 14.2. Alçados à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores (com referência à paleta de cores RAL, ou, caso se aplique, 
com amostra de cor ou do material a aplicar) e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a cobertura bem como as 
construções adjacentes, quando existam;  
Em caso de serem previstos, representar sempre os painéis solares, assegurando a sua correta inserção e com definição da área 
destinada à instalação do(s) recetáculo(s) postal domiciliário(os) no edifício, a localizar e dimensionar nos termos do disposto nos 
Decretos Regulamentares nºs 8/90, de 6 de abril e 21/98, de 4 de setembro com Declaração de Retificação n.º 22-E/98, de 30 de 
novembro, acompanhado de detalhe pormenorizado no mínimo à escala 1/20 demonstrando o cumprimento das disposições dos 
Decretos Regulamentares acima referi dos, e a sua relação com portões, muros, paredes e demais elementos próximos; 
A paleta de cores RAL está disponível em http://www.ral-digital.de/english/ralclassic_namen.htm?content2.shtml 

 14.3. Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:50 ou de 1:100 abrangendo o terreno, com indicação do perfil existente e o 
proposto, bem como das cotas dos diversos pisos, da cota de soleira e dos acessos ao estacionamento; 

 14.4. Pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução construtiva adotada para as paredes exteriores do 
edifício e sua articulação com a cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o pavimento exterior envolvente; 

 14.5. Discriminação das partes do edifício correspondentes às várias frações e partes comuns, valor relativo de cada fração, 
expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio, caso se pretenda que o edifício fique sujeito ao regime da 
propriedade horizontal; 



	

	

 14.6. Levantamento e caracterização do coberto arbóreo existente, designadamente espécies, portes e estado fitossanitário 

 14.7. Identificação, caso pretenda a execução faseada, das obras que pretende executar em cada fase. 

 15. Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei, exceto 
se estas já se pronunciaram favoravelmente no âmbito da operação de loteamento ou plano de pormenor, nos termos do n.º 2 do 
artigo 13.º do RJUE, caso em que será indicado o procedimento e os termos em que tal pronúncia ocorreu. 

 16. Projetos de especialidades, a apresentar em função do tipo de obra a executar, com os respetivos termos de 
responsabilidade dos técnicos autores dos projetos quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, 
acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma 
aquando da apresentação do requerimento inicial, nomeadamente: 

 1261. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica; 
 16.2. Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica, nos termos da lei; 
 16.3. Projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; 
 16.4. Projeto de redes prediais de água e esgotos; 
 16.5. Projeto de águas pluviais; 
 16.6. Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado; 
 16.7. Projeto de infraestruturas de telecomunicações; 
 16.8. Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias; 
 16.10. Projeto de condicionamento acústico. 

 17. Elementos relativos ao desempenho energético de edifícios – Estudo de comportamento térmico e demais elementos 
previstos na Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; 
 
Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de edifícios de habitação, 
os elementos previstos no ponto 1.1 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, relativa ao desempenho energético de 
edifícios: 

 17.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de comportamento térmico, acompanhado do respetivo 
comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma aquando da apresentação do 
requerimento inicial; 

 17.2. Projeto de comportamento térmico elaborado por técnico responsável, onde devem constar evidências das soluções 
adotadas e os cálculos efetuados e cumprimento do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação; 

 17.3. Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção preconizada; 
 17.4. Pré-certificado do SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios. 

    
     OU 
Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de edifícios de comércio e 
serviços, os elementos previstos no ponto 2.1 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, relativa ao desempenho 
energético de edifícios: 

 17.1. Termo(s) de responsabilidade subscrito(s) pelo autor(es) do(s) projeto(s) do(s) sistema(s) técnicos(s) objeto de requisitos, 
no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), quanto ao cumprimento das 
disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

 17.2. Declaração ou outra prova de reconhecimento de capacidade profissional dos técnicos responsáveis pelo(s) projeto(s) 
do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 
Serviços (RECS), emitida pela respetiva ordem profissional; 

 17.3. Projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), elaborado(s) pelo(s) técnico(s) responsável(is) pelo(s) mesmo(s), onde devem constar 
evidências das soluções adotadas e os cálculos efetuados; 

17.4. Pré-certificado do SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios 
de Comércio e Serviços. 

 18. Ficha de segurança contra incêndio, nos termos do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro e Portaria 1532/2008 de 
29 de dezembro, para operação urbanística com categoria de risco reduzido. 
OU 

 18. Projeto de segurança contra incêndios, a apresentar nas situações conforme indicado no quadro abaixo, nos termos da 
legislação em vigor. 

Categoria de risco 
Utilização - tipo 

I 
Habit. II 

Estac. III 
Admin. IV 

Escol. V 
Hosp. VI 

Espect. VII 
Hotel. VIII 

Comerc
. 

IX 
Desp. X 

Museus XI 
Bibliot XII 

Indust. 
  1.ª-Reduzido a) a) a)   a) a) a) a) a) a) a) 



	

	

 

  2.ª-Moderado             

  3.ª-Elevado             

  4.ª-Muito elevado             
  
a) Dispensadas da apresentação de projeto de especialidade, que é substituído pela ficha de segurança por cada utilização – tipo. 
 

18.1. Termo de responsabilidade, acompanhado de  
18.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 

julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 
18.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional; 
18.4. Prova da credenciação válida do técnico para a subscrição de projetos da 3.ª e 4.ª Categoria de Risco; 
18.5. Cálculos, quando aplicável; 
18.6. Memória descritiva e justificativa, instruída com a categoria de risco e utilização tipo;  
18.7. Planta localização à escala 1/1000 com a delimitação do prédio e com a implantação precisa da obra; 
18.8. Peças desenhadas. 

 19. Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de 
responsabilidade do seu autor redigido em conformidade com o ponto V do Anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, que 
ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu 
artigo 2.º, anexando o respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma 
aquando da apresentação do requerimento inicial. 

19.1. Nos termos do n.º 5 do artigo 3º do DL n.º 163/2006 de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro 
(RJUE), apresentando a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como as soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, 
esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a pessoas com deficiências e mobilidade condicionada. 

 20. Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos 
termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro. 

 21. Apólice de seguro de construção, (responsabilidade civil) quando for legalmente exigível. 

 22. Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra, acompanhado de prova de inscrição do 
diretor de fiscalização da obra em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma aquando da apresentação 
do requerimento inicial. 

 23. Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de obra, acompanhado de prova de inscrição do diretor da obra em 
associação pública de natureza profissional e da validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial; 

 24. Declaração de titularidade de alvará emitido pelo IMPIC, I. P. (Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I. P.), acompanhada de: 

24.1. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido, relativo à direção da obra, nos termos do artigo 
24º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

24.2. Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa responsável pela 
execução da obra, de diretor de obra e, quando aplicável, dos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas diferentes 
especialidades, nos termos do disposto no artigo 22.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 
OU 

 24. Certificado de empreiteiro de obras particulares, emitido pelo IMPIC, I. P. (Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário 
e da Construção, I. P.). 
(Aplicável apenas nos termos do artigo 25.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho). 

 25. Livro de obra, com menção de termo de abertura. 

 26. Plano de segurança e saúde. 

 27. Justificação da não instrução do pedido com os seguintes elementos obrigatórios, ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril: 



	

	

 27.1._____________________________________________________________________________________________ 
 27.2._____________________________________________________________________________________________ 
 27.3.______________________________________________________________________________________________ 
 27.4.______________________________________________________________________________________________ 

Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá eventualmente ser 
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar exposição por escrito justificando essa 
dispensa com fundamentação de facto e de direito. 

 28. Outros elementos adicionais não enunciados no anexo I, que o requerente entenda pertinentes e pretende apresentar ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril: 

 28.1._____________________________________________________________________________________________ 
 28.2._____________________________________________________________________________________________ 
 28.3._____________________________________________________________________________________________ 
 28.4._____________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

	

EXMO. SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL … 

 
 

LICENÇA DE OBRA DE EDIFICAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ – LEGALIZAÇÃO DE OBRAS 
(minuta a utilizar apenas na instrução dos pedidos de legalização. Caso o requerente pretenda, em simultâneo com a legalização de 
obras, promover quaisquer obras sujeitas a licenciamento, deverá apresentar o formulário “Licença de obras de edificação”) 

        

 
REQUERENTE 

 

 Nome   
 

 Morada   
 

 
Freguesia / União 

 
Código Postal  

 
 

 - 
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 
Código da Certidão Comercial Permanente   

 

 Telefone   Telemóvel  Fax  
 

 E-mail   
 

 Não autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 
 

 

 Na qualidade  Proprietário Usufrutuário  Locatário Superficiário Outro  

 
REPRESENTANTE 

 

 Nome   
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  

 
PEDIDO 

 

Ao abrigo do disposto no artigo 102º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem requerer a V. Exa. legalização de obras de edificação e emissão do respetivo 
alvará para o prédio a seguir identificado: 

 

 Local  N.º  
 

Freguesia / União  Área total (m2)  
 

 Código da Certidão Predial Permanente  
 

Fração(ões)  Tipo de Obra a)  
a) Preencher conforme artigo 2º do RJUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solicita ainda que, em simultâneo, com a legalização de obras de edificação e emissão do respetivo alvará de obras, seja 
concedida a autorização de utilização e emitido o respetivo alvará, juntando para efeito, os elementos indicados na ficha de 
instrução do pedido de autorização de utilização. 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 



	

	

 Não existem antecedentes processuais para o local em questão 
 

 Pedido de Informação Prévia N.º Registo de entrada   

 Alvará/Comunicação Prévia Loteamento N.º   
 

 Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Obras N.º  

 Alvará de Utilização/Sanitário   

 Processo de fiscalização de obras N.º   

Outro   
 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS  

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido na parte I e n.º 15 da parte 
III do anexo I e anexo II da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu processo. 

 

 1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido: 

1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 
permanente do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a respetiva 
certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Predial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis meses), de 
forma a evitar atrasos na apreciação do pedido, caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

1.1.1. A área total do prédio mencionada na CCRP, não deverá ser inferior à área real do prédio sob pena de se concluir 
por falta de legitimidade. 

 1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação 
ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente 
do ponto anterior. 

 1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Comercial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da 
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis 
meses), de forma a evitar atrasos na apreciação do pedido caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

 1.4. Ata da assembleia de condóminos. 
1.4.1. Aprovada por maioria representativa de dois terços do valor total do prédio ou declaração individual de dois terços 

dos condóminos no caso de obras de alteração que modifiquem a linha arquitetónica ou o arranjo estético do edifício, 
em conformidade com o artigo n.º 1422º do Código Civil 

1.4.2. Aprovada por unanimidade ou declaração individual de cada condómino, no caso de alteração do título constitutivo 
da propriedade horizontal ou alteração de utilização da fração prevista no título constitutivo da propriedade horizontal, em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do 1419º ou n.º 5 do artigo 1432º, do Código Civil. 

 2. Documentos comprovativos da data da realização da operação urbanística, conforme previsto no número 5 do artigo 102º-
A do RJUE (documentos oficiais: caderneta predial, certidão da conservatória do registo predial, escrituras; provas periciais; fotos 
datadas; cartografia; declarações de entidades públicas; outros meios de prova considerados válidos e adequados). 

 3. Termo de responsabilidade subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada a 
subscrever projetos de arquitetura nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura 
_legalização”, acompanhado por prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 4. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, 
alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 



	

	

 5. Planta de localização fornecida pela câmara municipal à escala 1:1.000, com indicação das coordenadas geográficas dos 
limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município, com a delimitação da área 
objeto da operação e sua área de enquadramento. 

 6. Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da implantação das construções, à escala de 1:200, 
ou de 1:500 no caso de loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim como o espaço público 
envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, 
sinalização e mobiliário urbano). 

 7. Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível, indicando a construção e as 
áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações. 

 8. Fotografias do imóvel: 

8.1. Suficientemente esclarecedora do enquadramento do prédio e suas confrontações nomeadamente com a via pública, os 
edifícios confinantes e o interior do quarteirão (tardoz). 

 9. Memória descritiva e justificativa da solução proposta, esclarecendo nomeadamente: 

9.1. Área objeto do pedido; 

9.2. Caracterização da operação urbanística; 

9.3. Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis; 

9.4. Justificação das opções técnicas e da integração urbana e paisagística da operação; 

9.5. Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente, incluindo com a via 
pública e as infraestruturas ou equipamentos aí existentes; 

9.6. Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo a área a afetar aos diversos usos; 

9.7. Áreas destinadas a infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva e respetivos 
arranjos, quando estejam previstas; 

9.8. Quadro sinóptico identificando a superfície total do terreno objeto da operação e, em função da operação urbanística em 
causa, a área total de implantação, a área de implantação do edifício, a área total de construção, a área de construção do edifício, 
o número de pisos, a altura da fachada, as áreas a afetar aos usos pretendidos e as áreas de cedência, assim como a 
demonstração do cumprimento de outros parâmetros constantes de normas legais e regulamentares aplicáveis  

 10. Ficha estatística do INE (Q3) 

          (disponível em http://webinq.ine.pt » Downloads » Inquéritos » SIOU). 
 11. Projeto de arquitetura, contendo os seguintes elementos: 

 11.1. Plantas à escala de 1:50 ou de 1:100 contendo as dimensões e áreas e utilizações de todos os compartimentos (com 
identificação do local reservado para o sistema de deposição de resíduos sólidos adotado), bem como a representação do 
mobiliário fixo e equipamento sanitário; 

 11.2. Alçados à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores (com referência à paleta de cores RAL, ou, caso se 
aplique, com amostra de cor ou do material a aplicar) e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a cobertura 
bem como as construções adjacentes, quando existam; representando sempre os painéis solares, assegurando a sua correta 
inserção e com definição da área destinada à instalação do(s) recetáculo(s) postal domiciliário(os) no edifício, a localizar e 
dimensionar nos termos do disposto nos Decretos Regulamentares nºs 8/90, de 6 de abril e 21/98, de 4 de setembro com 
Declaração de Retificação n.º 22-E/98, de 30 de novembro, acompanhado de detalhe pormenorizado no mínimo à escala 1/20 
demonstrando o cumprimento das disposições dos Decretos Regulamentares acima referidos, e a sua relação com portões, 
muros, paredes e demais elementos próximos;  

A paleta de cores RAL está disponível em http://www.ral-digital.de/english/ralclassic_namen.htm?content2.shtml 

 11.3.Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:50 ou de 1:100 abrangendo o terreno, com indicação do perfil existente 
e o proposto, bem como das cotas dos diversos pisos, da cota de soleira e dos acessos ao estacionamento; 

 11.4 Pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução construtiva adotada para as paredes exteriores 
do edifício e sua articulação com a cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o pavimento exterior 
envolvente; 



	

	

 11.5. Discriminação das partes do edifício correspondentes às várias frações e partes comuns, valor relativo de cada fração, 
expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio, caso se pretenda que o edifício fique sujeito ao regime da 
propriedade horizontal; 

 11.6. Levantamento e caracterização do coberto arbóreo existente, designadamente espécies, portes e estado fitossanitário, 
 11.7. Identificação, caso pretenda a execução faseada, das obras que pretende executar em cada fase. 

 12. Pareceres das entidades externa acompanhados do respetivo projeto e/ou documento comprovativo da aprovação do 
projeto por parte da administração central relativo à operação urbanística apresentada ao município (opcional): 

   12.1. Entidades que se devam manifestar sobre a operação urbanística, colhidos ao abrigo do artigo 13º-B do RJUE. 
 13. Ficha de segurança contra incêndio, com categoria de risco reduzido, nos termos do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de 

novembro e Portaria 1532/2008 de 29 de dezembro, ou, projeto de segurança contra incêndios, a apresentar nas situações 
conforme indicado no quadro abaixo, nos termos da legislação em vigor. 

Categoria de risco 
Utilização - tipo 

I 
Habit. 

II 
Estac. 

III 
Admin. 

IV 
Escol. 

V 
Hosp. 

VI 
Espect. 

VII 
Hotel. 

VIII 
Comerc. 

IX 
Desp. 

X 
Museus 

XI 
Bibliot 

XII 
Indust. 

  1.ª-Reduzido a) a) a)   a) a) a) a) a) a) a) 

  2.ª-Moderado             

  3.ª-Elevado             

  4.ª-Muito elevado             

 a) Dispensadas da apresentação de projeto de especialidade, que é substituído pela ficha de segurança por cada utilização – tipo. 
 

13.1. Termo de responsabilidade 

13.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 
3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

13.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 

13.4. Prova da credenciação válida do técnico para a subscrição de projetos da 3ª e 4ª Categoria de Risco 

13.5. Cálculos, quando aplicável 

13.6. Memória descritiva e justificativa, instruída com a categoria de risco e utilização tipo  

13.7. Planta topográfica à escala 1/1000 com a delimitação do prédio  

                    13.7.1. E com a implantação precisa da obra 
13.8. Peças desenhadas. 

a) Dispensadas da apresentação de projeto de especialidade, que é substituído pela ficha de segurança por cada utilização – tipo 

 14. Plano de acessibilidades sempre que a data de início da construção seja posterior a 8 de fevereiro de 2007, que apresente 
a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor redigido em conformidade 
com a parte V do Anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, que ateste que a execução da operação se conforma com o 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu artigo 2.º, anexando o respetivo comprovativo de 
inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial: 

14.1. Nos termos do n.º 5 do artigo 3º do DL n.º 163/2006 de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro (RJUE), apresentando a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como as soluções de detalhe métrico, técnico 
e construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a pessoas com deficiências e mobilidade 
condicionada.  
 15. Termo de responsabilidade do diretor de obra subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto ou a 

assumir a coordenação do mesmo, a ser diretor de fiscalização e/ou diretor de obra, que ateste a idoneidade da construção e a 
conformidade da obra com o projeto apresentado, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do diretor de obra _ 
legalização”, acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade 
da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial. 

 16. Justificação da não instrução do pedido com os seguintes elementos obrigatórios, ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril: 



	

	

 16.1._____________________________________________________________________________________________ 
 16.2._____________________________________________________________________________________________ 
 16.3.______________________________________________________________________________________________ 
 16.4.______________________________________________________________________________________________ 

Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá eventualmente ser 
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar exposição por escrito justificando essa 
dispensa com fundamentação de facto e de direito. 

 17. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 
17.1. ______________________________________________________________________________________________  
17.2. ______________________________________________________________________________________________ 
17.3. ______________________________________________________________________________________________ 
17.4. ______________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

	

 
EXMO. SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL …. 
 
 

 

LICENÇA DE OBRA DE EDIFICAÇÃO 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OBRA DE EDIFICAÇÃO 
      

Processo Nº  
   

 /  / 
 
 

REQUERENTE 
 

 Nome   
 

 Morada   
 

 Freguesia / União  Código Postal   
 

  - 
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Código da Certidão Comercial Permanente   
 

 Telefone   Telemóvel  Fax  
 

 E-mail   
 

 Não autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 
 
  

 Na qualidade  Proprietário Usufrutuário  Locatário Superficiário Outro  

 
 

REPRESENTANTE 
 

 Nome   
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  

 
PEDIDO 

 

 Ao abrigo do disposto na alínea c), d), e) ou h) do n.º 2 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem requerer a V. Exa. licença de obras de edificação 
para o prédio a seguir identificado: 

 

 Em conformidade com o estabelecido no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe for 
aplicável (RJUE), vem requerer a V. Exa. a alteração à licença, antes do início da obra no prédio a seguir identificado: 

 

 Em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 83º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que 
lhe for aplicável (RJUE), vem requerer a V. Exa. a alteração à licença, durante a execução da obra no prédio a seguir 
identificado: 

 
 
 

 Local  N.º  
 

Freguesia / União  Área total (m2)  

 Código da Certidão Predial Permanente  
 



	

	

Fração(ões)  Tipo de Obra a)  
a) Preencher conforme artigo 2º do RJUE 

 

 
ANTECEDENTES 

 

 Não existem antecedentes processuais para o local em questão 
 

 Pedido de Informação Prévia N.º Registo de entrada   

 Alvará/Comunicação Prévia Loteamento N.º   
 

 Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Obras N.º  

 Alvará de Utilização/Sanitário   

 Processo de fiscalização de obras N.º   

Outro   
 
 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS  
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido na parte I e n.º 15 da 
parte III do anexo I e anexo II da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu 
processo. 

 

 1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido: 

1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente 
do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a respetiva certidão negativa 
do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Predial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis meses), de forma 
a evitar atrasos na apreciação do pedido, caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

1.1.1. A área total do prédio mencionada na CCRP, não deverá ser inferior à área real do prédio sob pena de se concluir por falta 
de legitimidade. 

 1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação ou 
da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do 
ponto anterior. 

 1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Comercial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da Certidão 
da Conservatória do Registo Comercial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis meses), de 
forma a evitar atrasos na apreciação do pedido caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

 1.4. Ata da assembleia de condóminos. 
1.4.1. Aprovada por maioria representativa de dois terços do valor total do prédio ou declaração individual de dois terços dos 

condóminos no caso de obras de alteração que modifiquem a linha arquitetónica ou o arranjo estético do edifício, em 
conformidade com o artigo n.º 1422º do Código Civil 

1.4.2. Aprovada por unanimidade ou declaração individual de cada condómino, no caso de alteração do título constitutivo da 
propriedade horizontal ou alteração de utilização da fração prevista no título constitutivo da propriedade horizontal, em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do 1419º ou n.º 5 do artigo 1432º, do Código Civil. 

 2. Declaração de como opta pelo regime de licenciamento, pese embora a operação urbanística esteja sujeita a comunicação 
prévia, exercendo assim a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 4.º do RJUE, juntando para o efeito: 

 2.1. Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia (PIP), caso exista e 
esteja em vigor, ou indicação do nº do processo camarário de Informação Prévia favorável, acompanhada de declaração dos autores 
e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites constantes da informação prévia favorável, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE; 



	

	

 2.2. Indicação do número do processo camarário correspondente à operação de loteamento aprovada e do respetivo Alvará de 
Loteamento. 

 3. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto em conformidade com a parte I do anexo III da Portaria nº 
113/2015, de 22 de abril, (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, 
de 1 de junho), acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da 
validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial. 

 4. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto em conformidade com a parte II do anexo III, da Portaria 
nº 113/2015, de 22 de abril (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 
40/2015, de 1 de junho), acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e 
da validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial. 

 5. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

 6. Planta de localização fornecida pela câmara municipal à escala 1:1.000, com indicação das coordenadas geográficas dos 
limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município, com a delimitação da área 
objeto da operação e sua área de enquadramento. 

 7. Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da implantação das construções, à escala de 1:200, 
ou de 1:500 no caso de loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim como o espaço público 
envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, 
sinalização e mobiliário urbano). 

 8. Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível, indicando a construção e as 
áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações. 

 9. Memória descritiva e justificativa da solução proposta, esclarecendo nomeadamente: 

9.1. Área objeto do pedido; 

9.2. Caracterização da operação urbanística; 

9.3. Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis; 

9.4. Justificação das opções técnicas e da integração urbana e paisagística da operação; 

9.5. Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente, incluindo com a via 
pública e as infraestruturas ou equipamentos aí existentes; 

9.6. Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo a área a afetar aos diversos usos; 

9.7. Áreas destinadas a infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva e respetivos arranjos, 
quando estejam previstas; 

9.8. Quadro sinóptico identificando a superfície total do terreno objeto da operação e, em função da operação urbanística em causa, 
a área total de implantação, a área de implantação do edifício, a área total de construção, a área de construção do edifício, o número 
de pisos, a altura da fachada, as áreas a afetar aos usos pretendidos e as áreas de cedência, assim como a demonstração do 
cumprimento de outros parâmetros constantes de normas legais e regulamentares aplicáveis  

 10. Fotografias do imóvel: 

10.1. Suficientemente esclarecedora do enquadramento do prédio e suas confrontações nomeadamente com a via pública, os 
edifícios confinantes e o interior do quarteirão (tardoz). 

 11. Estimativa do custo total da obra. 

 12. Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos. 

 13. Ficha estatística do INE (Q3) 

 (disponível em http://webinq.ine.pt » Downloads » Inquéritos » SIOU). 



	

	

 14. Projeto de arquitetura, contendo os seguintes elementos: 

 14.1. Plantas à escala de 1:50 ou de 1:100 contendo as dimensões e áreas e utilizações de todos os compartimentos (com 
identificação do local reservado para o sistema de deposição de resíduos sólidos adotado), bem como a representação do mobiliário 
fixo e equipamento sanitário; 

 14.2. Alçados à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores (com referência à paleta de cores RAL, ou, caso se aplique, 
com amostra de cor ou do material a aplicar) e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a cobertura bem como as 
construções adjacentes, quando existam; representando sempre os painéis solares, assegurando a sua correta inserção e com 
definição da área destinada à instalação do(s) recetáculo(s) postal domiciliário(os) no edifício, a localizar e dimensionar nos termos do 
disposto nos Decretos Regulamentares nºs 8/90, de 6 de abril e 21/98, de 4 de setembro com Declaração de Retificação n.º 22-E/98, 
de 30 de novembro, acompanhado de detalhe pormenorizado no mínimo à escala 1/20 demonstrando o cumprimento das disposições 
dos Decretos Regulamentares acima referidos, e a sua relação com portões, muros, paredes e demais elementos próximos; 

A paleta de cores RAL está disponível em http://www.ral-digital.de/english/ralclassic_namen.htm?content2.shtml 
 14.3.Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:50 ou de 1:100 abrangendo o terreno, com indicação do perfil existente e o 

proposto, bem como das cotas dos diversos pisos, da cota de soleira e dos acessos ao estacionamento; 

 14.4 Pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução construtiva adotada para as paredes exteriores do 
edifício e sua articulação com a cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o pavimento exterior envolvente; 

 14.5. Discriminação das partes do edifício correspondentes às várias frações e partes comuns, valor relativo de cada fração, 
expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio, caso se pretenda que o edifício fique sujeito ao regime da 
propriedade horizontal; 

 14.6. Levantamento e caracterização do coberto arbóreo existente, designadamente espécies, portes e estado fitossanitário 

 14.7. Identificação, caso pretenda a execução faseada, das obras que pretende executar em cada fase. 

 15. Pareceres das entidades externa acompanhados do respetivo projeto e/ou documento comprovativo da aprovação do 
projeto por parte da administração central relativo à operação urbanística apresentada ao município (opcional): 

15.1. Entidades que se devam manifestar sobre a operação urbanística, colhidos ao abrigo do artigo 13º-B do RJUE. 

 16. Projetos de especialidades (opcional): 

16.1. No caso de pretender proceder desde logo à sua apresentação, em conformidade com o formulário “Projetos de 
Especialidades”. 

 17. Termo de responsabilidade de técnico autor de projeto de condicionamento acústico que ateste da conformidade da 
operação com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, nos termos do disposto da 
alínea j) do n.º 15 da parte III do anexo I da Portaria nº 113/2015 de 22 de abril, acompanhado do respetivo comprovativo de 
inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial. 

 18. Ficha de segurança contra incêndio, com categoria de risco reduzido, nos termos do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de 
novembro e Portaria 1532/2008 de 29 de dezembro, ou, projeto de segurança contra incêndios, a apresentar nas situações 
conforme indicado no quadro abaixo, nos termos da legislação em vigor. 

Categoria de risco 
Utilização - tipo 

I 
Habit. 

II 
Estac. 

III 
Admin. 

IV 
Escol. 

V 
Hosp. 

VI 
Espect. 

VII 
Hotel. 

VIII 
Comerc. 

IX 
Desp. 

X 
Museus 

XI 
Bibliot 

XII 
Indust. 

  1.ª-Reduzido a) a) a)   a) a) a) a) a) a) a) 

  2.ª-Moderado             

  3.ª-Elevado             

  4.ª-Muito elevado             

 a) Dispensadas da apresentação de projeto de especialidade, que é substituído pela ficha de segurança por cada utilização – tipo. 
 



	

	

18.1. Termo de responsabilidade 
18.2. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
18.3. Prova da credenciação válida do técnico para a subscrição de projetos da 3ª e 4ª Categoria de Risco 
18.4. Cálculos, quando aplicável 
18.5. Memória descritiva e justificativa, instruída com a categoria de risco e utilização tipo  
18.6. Planta topográfica à escala 1/1000 com a delimitação do prédio  
18.6.1. E com a implantação precisa da obra 
18.7. Peças desenhadas. 

a) Dispensadas da apresentação de projeto de especialidade, que é substituído pela ficha de segurança por cada utilização – tipo 

 19. Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de 
responsabilidade do seu autor redigido em conformidade com a parte V do Anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, que 
ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu 
artigo 2.º, anexando o respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma 
aquando da apresentação do requerimento inicial: 

19.1. Nos termos do n.º 5 do artigo 3º do DL n.º 163/2006 de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro 
(RJUE), apresentando a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como as soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, 
esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a pessoas com deficiências e mobilidade condicionada  

 20. Caso pretenda apresentar outro pedido referente a outra operação urbanística, deverá ainda apresentar os elementos 
constantes no respetivo formulário, de acordo com a Portaria nº 113/2015, de 22 de abril. 

 21. Justificação da não instrução do pedido com os seguintes elementos obrigatórios, ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril: 

 21.1._____________________________________________________________________________________________ 
 21.2._____________________________________________________________________________________________ 
 21.3.______________________________________________________________________________________________ 
 21.4.______________________________________________________________________________________________ 

Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá eventualmente ser 
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar exposição por escrito justificando essa 
dispensa com fundamentação de facto e de direito. 

 22. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 
22.1. ______________________________________________________________________________________________  
22.2. ______________________________________________________________________________________________ 
22.3. ______________________________________________________________________________________________ 
22.4. ______________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

	

EXMO. SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL … 
 
 

LICENÇA DE OBRA DE URBANIZAÇÃO 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OPERAÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO                 

Processo Nº  
   

 /  / 
 
 

REQUERENTE 
 

 Nome   
 

 Morada   
 

 Freguesia   Código Postal   
 

  - 
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 
Código da Certidão Comercial Permanente   

 

 Telefone   Telemóvel  Fax  
 

 E-mail   
 

 Não autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 
 

 

 Na qualidade  Proprietário Usufrutuário  Locatário Superficiário Outro  

 
 

REPRESENTANTE 
 

 Nome   
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  

 
 

PEDIDO 
 

 Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem requerer a V. Exa. licença de obra de urbanização para o 
prédio a seguir identificado: 

 

 Em conformidade com o estabelecido no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe for 
aplicável (RJUE), vem requerer a V. Exa. a alteração à licença de obra de urbanização, antes do início da obra, a seguir 
identificada: 

 

 Em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 83º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que 
lhe for aplicável (RJUE), vem requerer a V. Exa. a alteração à licença de obra de urbanização, durante a execução da obra, a 
seguir identificada: 

 

 Local  N.º  
 

Freguesia  Área total (m2)  

 Código da Certidão Predial Permanente  
 
                                                                                                                        



	

	

ANTECEDENTES 
 

 Não existem antecedentes processuais para o local em questão 

 Pedido de Informação Prévia N.º Registo de entrada   

 Alvará / CP de Loteamento N.º   

 Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Obras N.º   

 Outro   
 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido na parte I e III do anexo 
I, e no anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu processo. 

 1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido: 

1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente 
do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a respetiva certidão negativa 
do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Predial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis meses), de forma 
a evitar atrasos na apreciação do pedido, caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

1.1.1. A área total do prédio mencionada na CCRP, não deverá ser inferior à área real do prédio sob pena de se concluir por falta 
de legitimidade. 

1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação ou 
da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do 
ponto anterior. 

1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Comercial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da Certidão 
da Conservatória do Registo Comercial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis meses), de 
forma a evitar atrasos na apreciação do pedido caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

 2. Declaração de como opta pelo regime de licenciamento, pese embora a operação urbanística esteja sujeita a comunicação 
prévia, exercendo assim a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 4.º do RJUE, juntando para o efeito: 

2.1. Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia (PIP), caso exista e 
esteja em vigor, ou indicação do nº do processo camarário de Informação Prévia favorável, acompanhada de declaração dos autores 
e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites constantes da informação prévia favorável, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE. 

 3. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 
113/2015, de 22 de abril, (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 
40/2015, de 1 de junho), acompanhado de comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da 
validade do mesmo aquando da apresentação do pedido inicial. 

 4. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto, se aplicável, em conformidade com o ponto II do 
anexo III, da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, 
alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), acompanhado de comprovativo de inscrição em associação pública de natureza 
profissional e da validade do mesmo aquando da apresentação do pedido inicial. 

 5. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

 6. Planta de localização à escala 1:1.000, fornecida pela câmara municipal, com a delimitação da área objeto da operação e 
sua área de enquadramento. 



	

	

 7. Levantamento Topográfico, sempre que exista alteração da topografia ou da implantação das construções, à escala 1:500, 
devidamente cotada, que identifique o prédio e a respetiva área envolvente. 

 8. Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível, indicando a construção e as 
áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações. 

 9. Planta da situação existente, à escala 1:1000 ou superior, correspondente ao estado e uso atual do terreno e de uma faixa 
envolvente com dimensão adequada à avaliação da integração da operação na área em que se insere. 

 10. Memória descritiva contendo: 

10.1. Área objeto do pedido 
10.2. Caracterização da operação urbanística 
10.3. Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis 
10.4. Justificação das opções técnicas e a integração urbana e paisagística da operação 
10.5. Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente, incluindo com a via 

pública e as infraestruturas aí existentes 
10.6. Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo a área a afetar aos diversos usos 
10.7. Áreas destinadas a infra estruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva e respetivos 

arranjos, quando estejam previstas. 

 11. Estimativa do custo total da obra, calculada com base nos mapas de medições e orçamentos de cada especialidade. 

 12. Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos. 

 13. Ficha Estatística INE (Q2) 

13.1. Disponível em http://webinq.ine.pt » Empresas » Pesquisar Inquéritos » SIOU. 

 14. Pareceres das entidades externa acompanhados do respetivo projeto e/ou documento comprovativo da aprovação do 
projeto por parte da administração central relativo à operação urbanística apresentada ao município (opcional): 

14.1. Entidades que se devam manifestar sobre a operação urbanística, colhidos ao abrigo do artigo 13º-B do RJUE. 

 15. Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que a execução das obras 
de urbanização se conforma com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

 16. Projetos das diferentes especialidades que integram a obra, designadamente: 

16.1. Projeto de infraestruturas viárias - 1 exemplar, constituído por: 

16.1.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 

16.1.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 
de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

16.1.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
16.1.4. Cálculos 
16.1.5. Memória descritiva e justificativa 
16.1.6. Peças desenhadas, com escala tecnicamente adequada 

 

16.2. Projeto de abastecimento de água - 1 exemplar, constituído por: 
16.2.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis 
16.2.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 

de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 
16.2.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
16.2.4. Cálculos 
16.2.5. Memória descritiva e justificativa 
16.2.6. Peças desenhadas, com escala tecnicamente adequada 

 



	

	

16.3. Projeto de drenagem de águas residuais - 1 exemplar, constituído por: 
16.3.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis 
16.3.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 

de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 
16.3.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
16.3.4. Cálculos 
16.3.5. Memória descritiva e justificativa 
16.3.6. Peças desenhadas, com escala tecnicamente adequada 

 
16.4. Projeto de drenagem de águas pluviais - 1 exemplar, constituído por: 
16.4.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis 
16.4.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 

de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 
16.4.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
16.4.4. Cálculos 
16.4.5. Memória descritiva e justificativa 
16.4.6. Peças desenhadas, com escala tecnicamente adequada 

 
16.5. Projeto de instalação de gás - 1 exemplar, constituído por: 
16.5.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis 
16.5.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 

de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 
16.5.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
16.5.4. Cálculos 
16.5.5. Memória descritiva e justificativa 
16.5.6. Peças desenhadas, com escala tecnicamente adequada 

 
16.6. Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica - 1 exemplar, constituído por: 
16.6.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis 
16.6.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 

de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 
16.6.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
16.6.4. Cálculos 
16.6.5. Memória descritiva e justificativa 
16.6.6. Peças desenhadas, com escala tecnicamente adequada 

 
16.7. Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações - 1 exemplar, constituído por: 
16.7.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis 
16.7.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 

de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 
16.7.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
16.7.4. Cálculos 
16.7.5. Memória descritiva e justificativa 
16.7.6. Peças desenhadas, com escala tecnicamente adequada 

 
16.8. Projeto de arranjos exteriores – 1 exemplar, constituído por:  
16.8.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis 
16.8.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 

de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 
16.8.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
16.8.4. Cálculos 
16.8.5. Memória descritiva e justificativa 



	

	

16.8.6. Peças desenhadas, com escala tecnicamente adequada 
 

 17. Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de 
responsabilidade do seu autor redigido em conformidade com o ponto V do Anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, que 
ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu 
artigo 2.º, anexando o respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma 
aquando da apresentação do requerimento inicial. 

17.1. Nos termos do n.º 5 do artigo 3º do DL n.º 163/2006 de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro 
(RJUE), apresentando a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como as soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, 
esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a pessoas com deficiências e mobilidade condicionada. 

 18. Caso pretenda apresentar outro pedido referente a outra operação urbanística, deverá ainda apresentar os elementos 
constantes no respetivo formulário, de acordo com a Portaria nº 113/2015, de 22 de abril. 

 19. Justificação da não instrução do pedido com os seguintes elementos obrigatórios, ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril: 

19.1.________________________________________________________________________________________________ 
19.2.________________________________________________________________________________________________ 
19.3.________________________________________________________________________________________________ 
19.4.________________________________________________________________________________________________ 

Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá eventualmente ser 
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar exposição por escrito justificando essa 
dispensa com fundamentação de facto e de direito. 

 20. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 

20.1. _______________________________________________________________________________________________  
20.2. _______________________________________________________________________________________________ 
20.3. _______________________________________________________________________________________________ 
20.4. _______________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

	

 
EXMO. SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL …. 
 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO  

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO                 

Processo Nº  
   

 /  / 
 
 

REQUERENTE 
 

 Nome   
 

 Morada   
 

 
Freguesia / União de 
Freguesias  Código Postal   

 
  - 

 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Código da Certidão Comercial Permanente   
 

 Telefone   Telemóvel  Fax  
 

 E-mail   
 

 Não autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 
 

 

 Na qualidade  Proprietário Usufrutuário  Locatário Superficiário Outro  

 
REPRESENTANTE 

 

 Nome   
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  

 
 

PEDIDO 
 

 Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem requerer a V. Exa. licenciamento de operação de loteamento a seguir 
identificado: 

 

 Em conformidade com o estabelecido no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe for 
aplicável (RJUE), vem requerer a V. Exa. a alteração à licença de operação de loteamento, no prédio a seguir identificado: 

 

 Em conformidade com o estabelecido no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe for 
aplicável (RJUE), vem requerer a V. Exa. a alteração à licença de operação de loteamento com obras de urbanização, antes do 
início das mesmas, no prédio a seguir identificado: 

 

 Em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 83º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que 
lhe for aplicável (RJUE), vem requerer a V. Exa. a alteração à licença de operação de loteamento com obras de urbanização, 
durante a execução das mesmas, no prédio a seguir identificado:  

 

 Local  N.º  
 

Freguesia  Área total (m2)  
 



	

	

 Código da Certidão Predial Permanente  
 
                                                                                                                         
 
 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 Não existem antecedentes processuais para o local em questão 
 

 Pedido de Informação Prévia N.º Registo de entrada   
 

 Alvará / CP de Loteamento N.º   
 

 Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Obras N.º   
 

 Outro   
 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, no RJUE, 
na parte I e nº 13 da parte III do anexo I e no anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. Assinale com uma cruz (X) os documentos 
que junta ao seu processo. 

 1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido: 

1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 
permanente do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a respetiva 
certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Predial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis meses), de 
forma a evitar atrasos na apreciação do pedido, caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

1.1.1. A área total do prédio mencionada na CCRP, não deverá ser inferior à área real do prédio sob pena de se concluir 
por falta de legitimidade. 

 1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação 
ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente 
do ponto anterior. 

 1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Comercial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da 
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis 
meses), de forma a evitar atrasos na apreciação do pedido caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

 2. Declaração de como opta pelo regime de licenciamento, pese embora a operação urbanística esteja sujeita a comunicação 
prévia, exercendo assim a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 4.º do RJUE, juntando para o efeito: 

 2.1. Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia (PIP), caso exista 
e esteja em vigor, ou indicação do nº do processo camarário de Informação Prévia favorável, acompanhada de declaração dos 
autores e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites constantes da informação prévia favorável, nos termos 
do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE. 

 3. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 
113/2015, de 22 de abril, (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, 
de 1 de junho), acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade 
da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial. 

 4. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto, se aplicável, em conformidade com o ponto II do anexo 
III, da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada 
pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza 
profissional e da validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial. 

 5. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, 
alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 



	

	

 6. Planta de localização fornecida pela câmara municipal à escala 1:1.000, com indicação das coordenadas geográficas dos 
limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município, com a delimitação da área 
objeto da operação e sua área de enquadramento. 

 7. Levantamento topográfico, sempre que exista alteração da topografia ou da implantação das construções, à escala 1:500, 
devidamente cotada, que identifique o prédio e a respetiva área envolvente. 

 8. Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível, indicando a construção e as 
áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações. 

 9. Memória descritiva contendo: 

9.1. Área objeto do pedido; 

9.2. Caracterização da operação urbanística; 

9.3. Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis; 

9.4. Justificação das opções técnicas e a integração urbana e paisagística da operação; 

9.5. Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente, incluindo com a via 
pública e as infraestruturas aí existentes; 

9.6. Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo a área a afetar aos diversos usos; 

9.7. Áreas destinadas a infra estruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva e respetivos 
arranjos, quando estejam previstas; 

9.8. Quadro sinótico com a indicação: 

9.8.1. Em relação à totalidade do terreno objeto da operação, da sua área total, da área total de implantação, da área total 
de construção, da área bruta de construção, do número de pisos acima e abaixo da cota de soleira, da altura das fachadas, 
das áreas afetas aos usos pretendido, das áreas de cedência, do número de lotes e respetivas áreas 

9.8.2. Para cada um dos lotes, da sua área, finalidade, área de implantação, área total de construção, área bruta de 
construção, número de pisos acima e baixo da cota de soleira e número de fogos;  

9.9. Demonstração do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

9.10. Descrição das redes de infra estruturas previstas e sobrecarga que a pretensão pode implicar; 

9.11. Indicação da solução adotada para o funcionamento das redes de abastecimento de água, de energia elétrica, de 
saneamento, de gás e de telecomunicações e suas ligações às redes gerais, quando for o caso; 

9.12. Descrição da estrutura viária adotada, especificando as áreas destinadas às vias, acessos estacionamento de veículos. 

 10. Ficha estatística do INE (Q1) 

 (disponível em http://webinq.ine.pt » Downloads » Inquéritos » SIOU). 
 11. Planta da situação existente, à escala de 1/1000 ou superior, tendo por base levantamento topográfico atualizado, ligado à 

rede geodésica nacional, correspondente ao estado e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à 
avaliação da integração da operação na área em que se insere, com indicação dos valores naturais e construídos, de servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública e infraestruturas existentes. 

 12. Planta de síntese do loteamento à escala 1:1000 ou superior, tendo por base levantamento topográfico atualizado, ligado à 
rede geodésica nacional, contendo: 

12.1. A modelação proposta para o tereno, a estrutura viária, as redes de abastecimento de água e de saneamento, de energia 
elétrica, de gás e de telecomunicações, a divisão em lotes e a sua numeração, os limites da implantação dos edifícios em cada 
lote, bem como a representação das áreas de cedência, se aplicável; 

12.2. Um quadro sinótico com a indicação em relação à totalidade do terreno objeto da operação, da sua área, da área total de 
implantação, da área total de construção e da área bruta de construção, bem como para cada um dos lotes a indicação da sua 
área, finalidade, área de implantação, área total de construção, área bruta de construção, número de pisos acima e baixo da cota 
de soleira e número de fogos. 

 13. Planta com identificação dos percursos acessíveis, detalhes métricos, técnicos e construtivos e uma peça escrita a 
descrever e a justificaras soluções adotadas. 



	

	

 14. Pareceres das entidades externa acompanhados do respetivo projeto e/ou documento comprovativo da aprovação do projeto 
por parte da administração central relativo à operação urbanística apresentada ao município (opcional): 

14.1. Entidades que se devam manifestar sobre a operação urbanística, colhidos ao abrigo do artigo 13º-B do RJUE. 

 15. Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, contendo informação acústica relativa à 
situação atual e à decorrente da execução da operação de loteamento e termo de responsabilidade do respetivo técnico. 

 16. Projetos de obras de urbanização: 

16.1. No caso de pretender proceder desde logo à sua apresentação, em conformidade com o formulário “Licença de Obras de 
Urbanização”. 

 17. Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de 
responsabilidade do seu autor redigido em conformidade com o ponto V do Anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, que 
ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu 
artigo 2.º, anexando o respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma 
aquando da apresentação do requerimento inicial. 

17.1. Nos termos do n.º 5 do artigo 3º do DL n.º 163/2006 de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro (RJUE), apresentando a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como as soluções de detalhe métrico, técnico 
e construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a pessoas com deficiências e mobilidade 
condicionada. 

 18. Simulação virtual tridimensional, nos casos em que seja exigida discussão pública  
 19. Caso pretenda apresentar outro pedido referente a outra operação urbanística, deverá ainda apresentar os elementos 

constantes no respetivo requerimento, de acordo com a Portaria nº 113/2005, de 22 de abril. 

 20. Justificação da não instrução do pedido com os seguintes elementos obrigatórios, ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril: 

 20.1._____________________________________________________________________________________________ 
 20.2._____________________________________________________________________________________________ 
 20.3.______________________________________________________________________________________________ 
 20.4.______________________________________________________________________________________________ 

Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá eventualmente ser 
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar exposição por escrito justificando essa 
dispensa com fundamentação de facto e de direito. 

 21. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 

 21.1. ______________________________________________________________________________________________  
 21.2. ______________________________________________________________________________________________ 
 21.3. ______________________________________________________________________________________________ 
 21.4. ______________________________________________________________________________________________ 

 
 

OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
  



	

	

EXMO. SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL … 
 
 
 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES         

Processo Nº  
   

 /  / 
 

REQUERENTE 
 

 Nome   
 

 Morada   
 

 Freguesia   Código Postal   
 

  - 
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 
Código da Certidão Comercial Permanente   

 

 Telefone   Telemóvel  Fax  
 

 E-mail   
 

 Não autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 
 

 

 Na qualidade  Proprietário Usufrutuário  Locatário Superficiário Outro  

 
REPRESENTANTE 

 

 Nome   
 

 N.º Identificação 
Fiscal  N.º Identificação 

Civil  Válido até  
 

 
 

 
- - 

 

 Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  
 

PEDIDO 
 

Em conformidade com o estabelecido no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem apresentar (em função do tipo de obra a executar) os projetos 
de especialidades relativos ao processo acima identificado. 

 

 Local  Nº  

Freguesia / União  
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido na parte I e n.º 16 da 
parte III do anexo I e anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. Assinale com uma cruz (X), nos quadrados, os documentos 
que junta ao seu processo. 

 1. Quadro sinóptico, identificando a superfície total do terreno objeto da operação e, em função da operação urbanística em 
causa, a área total de implantação, a área de implantação do edifício, a área total de construção, a área de construção do edifício, o 
número de pisos, a altura da fachada, as áreas a afetar aos usos pretendidos e as áreas de cedência, assim como a demonstração 



	

	

do cumprimento de outros parâmetros constantes de normas legais e regulamentares aplicáveis, de acordo com as normas previstas, 
pelo técnico autor do projeto. 

 2. Ficha estatística do INE (Q3), em conformidade com o projeto de arquitetura aprovado, caso tenha havido lugar a adaptações 
devido aos projetos de especialidades 

2.1. Disponível em http://webinq.ine.pt » Empresas » Pesquisar Inquéritos » SIOU. 

 3. Identificação da fase da obra a que correspondem os projetos de especialidades agora entregues:  

3.1. Quando o requerente pretenda executar as obras por fases, conforme artigo 59.º do RJUE. 

 4. Versão final do projeto de arquitetura, quando houver lugar a adaptações devido aos projetos das especialidades, constituída 
por: 

4.1. Planta topográfica no caso de ter havido alterações à implantação 
4.2. Memória descritiva  
4.3. Peças desenhadas 
4.4. Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto. 

 5. Projeto de Estabilidade, Escavação e Contenção Periférica - 1 exemplar, constituído por: 

5.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 

5.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

5.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
5.4. Cálculos 
5.5. Estudo geológico-geotécnico 
5.6. Memória descritiva e justificativa 
5.7. Peças desenhadas 

Quando haja lugar à utilização de explosivos deverá ainda ser entregue: 
5.8. Plano de fogo 
5.9. Termo de responsabilidade pelo técnico responsável pela elaboração do plano de fogo 
5.10. Prova da inscrição válida do técnico do plano de fogo em associação profissional. 

OU (em caso de legalização de obras): 

 5. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Estabilidade, Escavação e Contenção Periférica, devidamente 
fundamentado, juntando para o efeito 

5.1. Termo de responsabilidade, subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada 
a subscrever a especialidade, quanto à segurança e solidez da obra, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade 
do autor do projeto de especialidade_legalização” (disponível em …) 

5.2. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 6. Projeto de Alimentação Distribuição de Energia Elétrica visado por entidade acreditada cfr n.º 10 do art.º 13 do RJUE (na 
redação dada pela Lei n.º 28/2010, de 2/09), constituído por: 

6.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 

6.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

6.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
6.4. Cálculos 
6.5. Memória descritiva e justificativa 
6.6. Peças desenhadas 

Nota: Caso não seja apresentado projeto aprovado pela EDP, será efetuada consulta a essa entidade. 
OU 

 6. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Alimentação Distribuição de Energia Elétrica, devidamente 
fundamentado, juntando para o efeito comprovativo de que o edifício ou fração encontra-se alimentado diretamente pela rede 
de distribuição de energia elétrica. 

OU (em caso de legalização de obras): 



	

	

 6. Termo de responsabilidade subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada 
a subscrever a especialidade, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do autor do projeto de 
especialidade_legalização” (disponível em …) 

6.1. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 7. Projeto de Instalação Gás visado por entidade acreditada cfr n.º 10 do art.º 13 do RJUE (na redação dada pela Lei n.º28/2010, 
de 2/09) - constituído por: 

7.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 

7.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

7.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
7.4. Cálculos 
7.5. Memória descritiva e justificativa 
7.6. Peças desenhadas. 

OU 

 7. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Instalação Gás, devidamente fundamentado, juntando para o efeito 
comprovativo que o edifício ou fração encontra-se alimentado diretamente pela rede de distribuição de gás. 

OU (em caso de legalização de obras): 

 7. Termo de responsabilidade subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada 
a subscrever a especialidade, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do autor do projeto de 
especialidade_legalização” (disponível em …) 

7.1. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 8. Projeto de Redes Prediais de Água - 1 exemplar, constituído por: 

8.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

8.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

8.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional; 
8.4. Cálculos; 
8.5. Memória descritiva e justificativa; 
8.6. Peças desenhadas. 

OU 

 8. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Redes Prediais de Água, devidamente fundamentado juntando para o 
efeito comprovativo que o edifício ou fração encontra-se alimentado diretamente pela rede pública de abastecimento de 
água. 

OU (em caso de legalização de obras): 

 8.Termo de responsabilidade subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada 
a subscrever a especialidade, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do autor do projeto de 
especialidade_legalização” (disponível em …) 

8.1. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 9. Projeto de Redes Prediais de Esgotos - 1 exemplar, constituído por: 

9.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

9.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

9.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional; 
9.4. Cálculos; 
9.5. Memória descritiva e justificativa; 
9.6. Peças desenhadas. 



	

	

OU 

 9. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Redes Prediais de Esgotos, devidamente fundamentado juntando para 
o efeito comprovativo que o edifício ou fração encontra-se ligado diretamente à rede pública de saneamento. 

OU (em caso de legalização de obras): 

 9.Termo de responsabilidade subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada 
a subscrever a especialidade, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do autor do projeto de 
especialidade_legalização” (disponível em …) 

9.1. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 10. Projeto de Águas Pluviais - 1 exemplar, constituído por: 

10.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 

10.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 
de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

10.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
10.4. Cálculos 
10.5. Memória descritiva e justificativa 
10.6. Peças desenhadas  

OU 

 10. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Águas Pluviais, devidamente fundamentado, juntando para o efeito 
comprovativo que o edifício ou fração encontra-se ligado diretamente à rede pública de águas pluviais. 

OU (em caso de legalização de obras): 

 10.Termo de responsabilidade subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e 
adequada a subscrever a especialidade, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do autor do projeto de 
especialidade_legalização” (disponível em …) 

10.1. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 11. Projeto de arranjos exteriores (quando exista logradouro privativo não pavimentado e desde que não tenha sido já 
apresentado com o projeto de arquitetura) - 1 exemplar, constituído por:  

11.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

11.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 
de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

11.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional; 
11.4. Memória descritiva e justificativa; 
11.5. Peças desenhadas: 
11.5.1. Com indicação dos pontos de rega, sistema de abastecimento dos mesmos e escoamento de águas com perfeita 

diferenciação dos espaços pertencentes a domínio público e domínio privado; 
11.6. Planta topográfica à escala 1/1000 com a delimitação do prédio e a implantação precisa da obra. 

OU 

 11. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Arranjos Exteriores, devidamente fundamentado. 

 12. Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações - 1 exemplar, constituído por: 

12.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 

12.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 
de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

12.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
12.4. Cálculos 
12.5. Memória descritiva e justificativa 
12.6. Peças desenhadas. 

OU 



	

	

 12. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações, devidamente fundamentado 
juntando para o efeito comprovativo que o edifício ou fração encontra-se alimentado diretamente pela rede de distribuição de 
telecomunicações. 

OU (em caso de legalização de obras): 

 12.Termo de responsabilidade subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e 
adequada a subscrever a especialidade, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do autor do projeto de 
especialidade_legalização” (disponível em …) 

12.1. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 13. Estudo de Comportamento Térmico e demais elementos previstos na Portaria nº 349-C/2013, de 2 de dezembro - 1 
exemplar, constituído por: 

13.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 

13.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 
de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

13.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
13.4. Projeto de comportamento térmico elaborado pelo técnico responsável pelo mesmo, onde devem constar evidencias das 

soluções adotadas e os cálculos efetuados e cumprimento do REH, caso se trate de edifício de habitação, ou, projeto do sistema 
técnico objeto de requisitos no âmbito do RESC, onde devem constar evidencias das soluções adotadas e os cálculos efetuados, 
caso se trate de edifício de comércio e Serviços 

13.5. Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção preconizada, de acordo com o modelo constante na Portaria 
n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, com Declaração de Retificação n.º 4/2014 caso se trate de edifício de habitação 

13.6. Pré-certificado, emitido por Perito Qualificado. 
OU 

 13. Pedido de dispensa de apresentação de Estudo de Comportamento Térmico e demais elementos, devidamente 
fundamentado. 

OU (em caso de legalização de obras): 

 13.Termo de responsabilidade subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e 
adequada a subscrever a especialidade, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do autor do projeto de 
especialidade_legalização” (disponível em …) 

13.1. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 14. Projeto de Instalações Eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias - 1 exemplar, constituído 
por: 

14.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis 

14.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 
de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

14.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
14.4. Cálculos 
14.5. Memória descritiva e justificativa 
14.6. Peças desenhadas. 

OU 

 14. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Instalações Eletromecânicas, devidamente fundamentado juntando 
para o efeito comprovativo de inspeção periódica das Instalações Eletromecânicas. 



	

	

 15. Projeto de Segurança Contra Incêndio, a apresentar nas situações conforme indicado no quadro abaixo, nos termos da 
legislação em vigor (quando não tenha sido já apresentado com o projeto de arquitetura). 

Categoria de risco 
Utilização - tipo 

I 
Habit

. 

II 
Esta

c. 

III 
Admi

n. 

IV 
Escol

. 

V 
Hosp

. 

VI 
Espe

ct. 

VII 
Hotel

. 

VIII 
Com
erc. 

IX 
Desp

. 

X 
Muse

us 

XI 
Biblio

t 

XII 
Indust. 

  1.ª-Reduzido a) a) a)   a) a) a) a) a) a) a) 

  2.ª-Moderado             

  3.ª-Elevado             

  4.ª-Muito elevado             

 a) Dispensadas da apresentação de projeto de especialidade, que é substituído pela ficha de segurança por cada utilização – tipo. 
 

15.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições 
 legais e regulamentares aplicáveis 

15.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 
3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

15.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional 
15.4. Prova da credenciação válida do técnico para a subscrição de projetos da 3ª e 4ª Categoria de Risco 
15.5. Cálculos, quando aplicável 
15.6. Memória descritiva e justificativa, instruída com a categoria de risco e utilização tipo 
15.7. Planta topográfica à escala 1/1000 com a delimitação do prédio e com a implantação precisa da obra 
15.8. Peças desenhadas. 

a) Dispensadas da apresentação de projeto de especialidade, que é substituído pela ficha de segurança por cada utilização – tipo 
 

 16. Projeto de Condicionamento Acústico - 1 exemplar, constituído por: 

16.1. Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

16.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 
de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

16.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional; 
16.4. Cálculos;  
16.5. Memória descritiva e justificativa; 
16.6. Peças desenhadas; 
16.7. Planta topográfica à escala 1/1000 com a delimitação do prédio:  
16.7.1. E com a implantação precisa da obra. 

OU 

 16. Pedido de dispensa de Projeto Acústico, devidamente fundamentado, apresentando para o efeito a respetiva avaliação 
acústica (relatório + parecer técnico). 

OU (em caso de legalização de obras): 

 16.Termo de responsabilidade subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e 
adequada a subscrever a especialidade, nos termos da minuta designada “Termo de responsabilidade do autor do projeto de 
especialidade_legalização” (disponível em …) 

16.1. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional. 

 17. Justificação da não instrução do pedido com os seguintes elementos obrigatórios, ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril: 

 17.1._______________________________________________________________________________________________ 
 17.2._______________________________________________________________________________________________ 
 17.3._______________________________________________________________________________________________ 
 17.4._______________________________________________________________________________________________ 



	

	

Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá eventualmente ser 
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar exposição por escrito justificando essa 
dispensa com fundamentação de facto e de direito. 

 18. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 

18.1.________________________________________________________________________________________________ 
18.2.________________________________________________________________________________________________ 
18.3.________________________________________________________________________________________________ 
18.4.________________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

	

 
Termo de responsabilidade relativo ao projeto de arquitetura 

Legalização de obra de … (a) 
(Técnico habilitado a subscrever projetos de arquitetura, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho) 

 
 
… (b), morador na…, contribuinte n.º…, inscrito na… (c) sob o n.º…, declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do 
artigo 10.º e do n.º 7 do artigo 102.º-A, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida 
pela Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que o projeto de arquitetura, relativo à obra de… (d), localizada 
em… (e), cuja legalização foi requerida por … (f): 
 

§ Encontra-se de acordo com a obra a legalizar e nos exatos termos que foi executada; 
§ Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente … (g);  
§ Está conforme com o Plano Diretor Municipal do Porto, bem como … (h); 
§ O prédio (ou fração autónoma) (ou a parte suscetível de utilização independente) é adequado ao uso 

pretendido. 
 
Solicita ainda a dispensa da operação urbanística cumprir o preceituado nas seguintes normas técnicas relativas à 
construção (retirar se não aplicável): 
(i) …………………...…………………………………………………………, pelos seguintes motivos: 

• Por a sua observância se ter tornado impossível, devido ao facto de …………………….. 
• Por não ser razoável exigir o seu observância, devido ao facto de ……………………….. 

 
Declara contudo que foram cumpridas as condições técnicas vigentes à data da realização da operação urbanística 
em questão. Para o efeito é apresentada prova da data da sua realização. 
 
 
…. (data). 
… (assinatura) (j). 
 
 
Instruções de preenchimento 
(a) Identificar o tipo de operação urbanística. 
(b) Indicar nome e habilitação do técnico que assume o enquadramento legal da obra. 
(c) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso. 
(d) Indicar a natureza da operação urbanística a legalizar. 
(e) Indicar a localização da obra (rua, número de polícia e freguesia/união de freguesias). 
(f) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 
(g) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção. 
(h) Indicar a licença de loteamento, quando aplicável. 
(i) Discriminar, designadamente, as normas técnicas e regulamentares que pretende a dispensa, justificando de forma 
fundamentada os motivos da não observância nos termos previstos no n.º 5 do artigo 10.º, conjugado com o n.º 5 do 
artigo 102.º-A do RJUE. 
(j) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do 
cartão de cidadão. 
 
 
Nota: minuta a utilizar apenas na instrução dos pedidos de legalização (caso não estejam previstas, em simultâneo 
com a legalização de obras, a realização de quaisquer obras sujeitas a prévio licenciamento/comunicação prévia).	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Termo de responsabilidade relativo a projeto de especialidade 
Legalização de obra de … (a) 

(Técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada a subscrever a especialidade) 
 

… (b), morador na…, contribuinte n.º…, inscrito na… (c) sob o n.º…, declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do 
artigo 10.º e do n.º 7 do artigo 102.º-A, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida 
pela Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que da verificação do projeto de … (d), corresponde à obra de … 
(e), localizada em… (f), cuja legalização foi requerida por … (g), essa especialidade encontra-se executada em 
conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Solicita ainda a dispensa da operação urbanística cumprir o preceituado nas seguintes normas técnicas relativas à 
construção (retirar se não aplicável): 
(h) …………………...…………………………………………………………, pelos seguintes motivos: 

• Por a sua observância se ter tornado impossível, devido ao facto de …………………….. 
• Por não ser razoável exigir o seu observância, devido ao facto de ……………………….. 

 
Declara contudo que foram cumpridas as condições técnicas vigentes à data da realização da operação urbanística 
em questão e que a especialidade apresenta condições de salubridade e de segurança para pessoas e bens, assim 
como de solidez (caso se trate da especialidade de estabilidade). Para o efeito é apresentada prova da data da sua 
realização. 
  
 
... (data). 
... (assinatura) (i). 
 

Instruções de preenchimento 
(a) Identificar o tipo de operação urbanística em questão. 
(b) Indicar nome e habilitação do técnico que assume a verificação da especialidade. 
(c) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso. 
(d) Indicar a especialidade em questão. 
(e) Indicar a natureza da operação urbanística a legalizar. 
(f) Indicar a localização da obra (rua, número de polícia e freguesia/união de freguesias). 
(g) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 
(h) Discriminar, designadamente, as normas técnicas e regulamentares que pretende a dispensa, justificando de 
forma fundamentada os motivos da não observância nos termos previstos no n.º 5 do artigo 10.º, conjugado com o 
n.º 5 do artigo 102.º-A do RJUE. 
(i) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do 
cartão de cidadão. 

 
Nota: minuta a utilizar apenas na instrução dos pedidos de legalização (caso não estejam previstas, em simultâneo 
com a legalização de obras, a realização de quaisquer obras sujeitas a prévio licenciamento/comunicação prévia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	



	

	

 
Termo de responsabilidade relativo à direção técnica da obra 

Legalização de obra de … (a) 
(Técnico habilitado a assumir direção técnica de obras, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho) 

 
 
… (b), morador na…, contribuinte n.º…, inscrito na… (c) sob o n.º…, declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do 
artigo 10.º e do n.º 7 do artigo 102.º-A, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida 
pela Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que se responsabiliza pela verificação técnica da obra de (d), 
localizada em… (e), cuja legalização foi requerida por … (f): 
 
Mais declara que o presente pedido e todos os elementos que o instruem estão conforme as obras executadas e 
estas encontram-se em conformidade as normas legais e regulamentares aplicáveis relativas à arquitetura, 
especialidades e arranjos exteriores (ou apresentam condições de segurança para pessoas e bens, solidez e 
salubridade), pelo que, o prédio (ou fração autónoma) (ou a parte suscetível de utilização independente) é idóneo 
para o fim pretendido. 
 
 
... (data). 
... (assinatura) (g). 
 
 
Instruções de preenchimento 
(a) Identificar o tipo de operação urbanística em questão. 
(b) Indicar nome e habilitação do técnico que assume o enquadramento legal da obra. 
(c) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso. 
(d) Indicar a natureza da operação urbanística a legalizar. 
(e) Indicar a localização da obra (rua, número de polícia e freguesia/união de freguesias). 
(f) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 
(g) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do 
cartão de cidadão. 
 
 
Nota: minuta a utilizar apenas na instrução dos pedidos de legalização (caso não estejam previstas, em simultâneo 
com a legalização de obras, a realização de quaisquer obras sujeitas a prévio licenciamento/comunicação prévia).	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Termo de responsabilidade pela direção técnica/de fiscalização da obra  
 
 

… (a), morador na …, contribuinte n.º …, inscrito na … (b) sob o n.º … declara, na qualidade de técnico 
responsável pela direção técnica/de fiscalização da obra (eliminar o texto que não se adapte à direção técnica em 
causa), que a obra localizada em … (c), à qual foi atribuído o alvará de licença ou autorização de obras de edificação 
n.º … ou emitido o recibo da comunicação de obras de edificação n.º ___, cujo titular é … (d), se encontra concluída 
desde … (e), em conformidade com os projetos de arquitetura e especialidades, bem como os arranjos exteriores 
aprovados, com as condicionantes do respetivo procedimento de controlo prévio com a utilização prevista no alvará 
de licença ou autorização das obras, e que as alterações efetuadas ao projeto estão em conformidade com as normas 
legais e regulamentares que lhe são aplicáveis (eliminar caso não tenham sido efetuadas alterações). 

 
Caso não seja apresentada a certificação, aprovação ou parecer sobre a execução dos projetos das especialidades 
que legalmente sejam exigidos: 

 
Mais informo que a certificação, aprovação ou parecer sobre a conformidade da execução dos projetos de 

especialidades e outros estudos com o projeto aprovado já foram ou serão obtidos. 
 
 

 … (data). 
 … (assinatura) (f). 
 
Instruções de preenchimento 
 

(a) Nome e habilitação profissional do diretor técnico da obra; 
(b) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso; 
(c) Localização da obra (rua, número de polícia e freguesia); 
(d) Indicação do nome e morada do titular; 
(e) Data da conclusão da obra; 
(f) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de 

identidade ou com assinatura digital qualificada. 
 
 

Notas:  
1. Nos termos dos artigos 98º e 99º do RJUE, as falsas declarações dos autores dos projetos no Termo de 

Responsabilidade relativamente à observância das normas técnicas gerais e específicas da construção, bem 
como das disposições legais e regulamentares aplicáveis ao projeto constituem contraordenação, podendo 
determinar sanções acessórias.  

2. Alerta-se ainda que de acordo com o art. 100º do RJUE as falsas declarações ou informações prestadas 
pelos responsáveis referidos nas alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 98.º, nos termos de responsabilidade ou no 
livro de obra integram o crime de falsificação de documentos, nos termos do artigo 256.º do Código Penal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
	

	

	



	

	

Termo de responsabilidade pela verificação técnica da obra  

 

_________________ [ver nota (a)], morador na _____, contribuinte n.º_____, inscrito na _____ [v. n. (b)], sob o 
n.º_____, declara para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º e do n.º 7 do artigo 102.º-A do Decreto -Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), 
que se responsabiliza pela verificação técnica da obra de ___________________________ [v. n. (c)], localizada 
em_____________________ [v. n. (d)], cuja aprovação foi requerida por__________________ [v. n. (e)]. 

Mais declara que o presente pedido e todos os elementos que o instruem estão conforme as obras executadas, e 
estas encontram-se em conformidade com a verificação do cumprimento das normas legais e regulamentares 
aplicáveis relativos a arquitetura, especialidades e arranjos exteriores e que todas as outras especialidades que 
sofreram obras de alterações cumprem as normas legais e regulamentares aplicáveis (ou apresentam condições de 
segurança para pessoas e bens, solidez e salubridade), pelo que o edifício (a fração autónoma) ou (a parte suscetível 
de utilização independente) é (são) idóneo (s) para o fim pretendido (s). 

 

... (data). 

... (assinatura) [v. n. (f)]. 

 

 
Instruções de preenchimento 
(a) Nome e habilitação profissional do responsável pela verificação técnica da obra. 
(b) Indicação da associação pública de natureza profissional 
(c) Indicação da natureza da operação urbanística a legalizar. 
(d) Localização da obra (rua, número de polícia e freguesia). 
(e) Indicação do nome e morada do requerente. 
(f) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou 
com assinatura digital qualificada. 
 
 
Nota: minuta a utilizar apenas na instrução dos pedidos de legalização, em que não se pretende a realização de obra 
ou quando inclui realização de obra isenta de controlo prévio ou para correção e reposição da legalidade. 

 
 
	

 

 

 

 

 

 

 



	

	

Termo de responsabilidade do autor da verificação do projeto 

_________________ [ver nota (a)], morador na _____, contribuinte n.º_____, inscrito na _____ [v. n. (b)], sob o 
n.º_____, declara para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º e do n.º 7 do artigo 102.º-A do Decreto -Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), 
que	 a	 verificação	 do	 projeto	 de ___________________________ [v. n. (c)], de	 que	 é	 autor,	 relativo	 à	 obra	 de	
______________	 [v. n. (d)],	 localizada em_____________________ [v. n. (e)], cuja	 legalização	 foi	 requerida	 por 
__________________ [v. n. (f)], confirma	que	a	especialidade	 foi	executada	em	observância	das	normas	 legais	e	
regulamentares	aplicáveis,	designadamente	__________________________[v. n. (h)]	

 

... (data). 

... (assinatura) [v. n. (j)]. 

 

Instruções de preenchimento 
(a) Nome e habilitação profissional do responsável pela verificação técnica da obra. 
(b) Indicação da associação pública de natureza profissional 
(c) Identificação da especialidade em questão. 
(d) Indicação da natureza da operação urbanística a legalizar. 
(e) Localização da obra (rua, número de polícia e freguesia). 
(f) Indicação do nome e morada do requerente. 
(h) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção, quando aplicáveis, bem 
como justificar fundamentadamente as razões da não observância de normas técnicas e regulamentares nos casos 
previstos no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação em vigor. 
(i) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade. 
 

Nota : minuta a utilizar pelos autores dos estudos e de outros elementos de verificação das especialidades, apenas 
na instrução dos pedidos de legalização, em que não se pretende a realização de obra ou quando inclui realização 
de obra isenta de controlo prévio ou para correção e reposição da legalidade.	
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Estudo comparativo de taxas
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Relatório

Pretende-se, com este estudo comparativo, obter informações sobre as taxas aplicadas 

pelos diferentes municípios da Área Metropolitana do Porto relativamente aos procedi-

mentos associados a diferentes operações urbanísticas.

A definição das taxas é da competência da cada um dos municípios e o seu valor diz res-

peito a variáveis que este estudo não pretende contemplar. Faria todo o sentido distinguir as 

características socio-económicas de cada território, as suas aptidões e vocações urbanísticas, 

o respectivo enquadramento na área metropolitana, etc.. No entanto, apesar da diversidade 

territorial da área metropolinana, seria útil que todos os munípios pautassem a sua actuação 

de acordo com os mesmo parâmetros, de modo a obter-se a uniformização das taxas aplica-

das, sem demérito das especificidades respectivas. 

Procuraremos, neste relatório, e numa primeira abordagem, uma análise comparativa 

centrada no valor, em euros, aplicado às taxas devidas, estabelecidas por cada um dos 

municípios.
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Quadro I
Operações Urbanísticas
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)

Nota os triângulos vermelhos são sinalécticas que indicam excepções definidas pelos munícios 

no cálculo da taxa devida a determinada operação urbanística. Sempre que for oportuno, na 

leitura dos gráficos construídos a partir dos valores do quadro I, referiremos as normas especí-

ficas. O mesmo método será seguido nos quadros presentes neste relatório.
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Em relação às taxas associadas às operações de loteamento, indica-se a cor mais escura 

o valor base indicado por cada município. No cálculo da taxa a pagar pelos respectivos 

munícipes, destacam-se as seguintes excepções: 

 × o caso da Maia, em que ao valor base de 85,81 € acrescem 0,32 €/m2. Os segmentos 

coloridos da coluna acima desse valor correspondem ao aumento de 32 € por cada  

100 m2 loteados;

 × o caso de Santa Maria da Feira, em que o valor é 102,5 € (ao abrigo no nº1 do artigo 14 

rjue) ou 166,68 € (ao abrigo do nº2 do artigo 14º do rjue);

 ×  o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido  

o valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor base de 29,56 € vai aumentando com  

o número de lotes (na coluna, exemplo de 15 lotes) indicados no projecto;

 × o caso de Santo Tirso em que o valor varia entre 37,61 € e 161,14 €, variável em função do 

nº de unidades e se é informação prévia ao abrigo do n.º1 ou 2 do artigo 14;

 × e o caso da Trofa em que o valor pode ser de 49,27 € (até 10 lotes) e 98,56 € (mais de  

10 lotes).

Operação de Loteamento 
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)
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Em relação às taxas associadas às operações de loteamento com obras de urbanização, 

repete-se a situação do gráfico anterior, com excepção: 

 × do caso de Espinho, em que os valores se alteram, passando para 127,9 € até 15 lotes e 

153,20 € acima de 15 lotes;

 × o caso de Santa Maria da Feira, em que o valor é 102,5 € (ao abrigo no nº1 do artigo 14 

rjue) ou 166,69 € (ao abrigo do nº2 do artigo 14º do rjue);

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor base de 29,56 € vai aumentando com o 

número de lotes (na coluna, exemplo de 15 lotes) indicados no projecto;

 × do caso da Trofa em que não há informação sobre o valor em causa.

Operação de Loteamento com obras de urbanização
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)
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Em relação às taxas associadas às obras de urbanização, indica-se a cor mais escura o valor 

base indicado por cada município. No cálculo da taxa a pagar pelos respectivos munícipes, 

destacam-se as seguintes excepções: 

 × o caso da Maia, em que ao valor base de 85,81 € acrescem 0,32 €/m2. Os segmentos 

coloridos da coluna acima desse valor correspondem ao aumento de 32 € por cada 100 

m2 loteados;

 ×  o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de Santa Maria da Feira, em que o valor é 102,5 € (ao abrigo no nº1 do artigo 14 

rjue) ou 166,70 € (ao abrigo do nº2 do artigo 14º do rjue);

 × o caso de Santo Tirso em que o valor é variável em função das infra-estruturas previstas, 

área e extensão.

Obras de urbanização
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)
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Em relação às taxas associadas às obras de edificação, convém salientar o seguinte: 

 × o caso da Maia, em que ao valor base é de  85,81 € acrescem 0,32 €/m2. Os segmentos 

coloridos da coluna acima desse valor correspondem ao aumento de 32 € por cada 100 

m2 loteados;

 × o caso de Gondomar que refere o valor 75,35+37,75 € quando o pedido é nos termos do 

n.º 2 do art. 14,º do RJUE;

 × o caso de Espinho, em que o valor atinge o máximo, 133, 9 €, com uma área superior a 

1500m2; para menos de 400 m2 o valor é de 89,3 €; entre 400 e 1500 m2 é de 111,50 €;

 × São João da Madeira distingue dois valores: 59,23 € (habitação unifamiliar) e 176,92 € 

(habitação multifamiliar, comércio e serviços);

 × em Santo Tirso o valor é variável em função do nº de unidades e se é informação prévia ao 

abrigo do n.º1 ou 2 do artigo 14;

 × na Trofa depende da obra a edificar: 24,68 € hab.uni/ bi; 61,59 € multif; 45,45 € com/

serviços; 56,81 € arm./ind. 17,05 € anex/c.agric.; 11,36 € -muros.

Obras de edificação
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)

Porto
V. N

. G
aia

M
at

osin
hos

M
aia

Valo
ngo

Gondom
ar

Par
edes

Esp
in

ho

Sta
 M

ar
ia 

da F
eira

Aro
uca

O. A
ze

m
éis

S. J
oão

 M
ad

eira

Vale
 d

e C
am

bra
San

to
 T

irs
o

Tr
ofa

Póvo
a V

ar
zim

V. C
onde

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0



69

Em relação às taxas relativas a obras de demolição, indica-se a cor mais escura o valor 

base indicado por cada município. No cálculo da taxa a pagar pelos respectivos munícipes, 

destacam-se as seguintes excepções: 

 × o caso da Maia, em que ao valor base de 85,81 € acrescem 0,32 €/m2. Os segmentos 

coloridos da coluna acima desse valor correspondem ao aumento de 32 € por cada 100 

m2 loteados;

 × o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × São João da Madeira distingue dois valores: 59,23 € (habitação unifamiliar) e 176,92 € 

(habitação multifamiliar, comércio e serviços);

Obras de demolição
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)
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Em relação às taxas associadas à alteração de utilização, salienta-se:

 × o caso da Maia, em que ao valor base de 85,81 € acrescem 0,32 €/m2. Os segmentos 

coloridos da coluna acima desse valor correspondem ao aumento de 32 € por cada 100 

m2 loteados;

 ×  o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × São João da Madeira distingue dois valores: 59,23 € (habitação unifamiliar) e 176,92 € 

(habitação multifamiliar, comércio e serviços);

Alteração de utilização
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)
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Em relação às taxas associadas aos trabalhos de remodelação de terrenos, indica-se a cor 

mais escura o valor base indicado por cada município. No cálculo da taxa a pagar pelos 

respectivos munícipes, destacam-se as seguintes excepções: 

 × o caso da Maia, em que ao valor base de 85,81 € acrescem 0,32 €/m2. Os segmentos 

coloridos da coluna acima desse valor correspondem ao aumento de 32 € por cada 100 

m2 loteados;

 ×  o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de Espinho em que o valor é de 49,5 € até 1500m2 e 61,8 € se o terreno tiver mais 

de 1500 m2

 × o caso de Santo Tirso em que o valor é variável em função variável em função do nº de 

unidades e se é informação prévia ao abrigo do n.º1 ou 2 do artigo 14.

Trabalhos de remodelação de terrenos
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)
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Em relação às taxas associadas a revalidações, refira-se o seguinte: 

 ×  o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de Vila do Conde cujo valor é 25% do valor inicial.

Revalidações
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)
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Em relação às taxas associadas a aditamentos, indica-se a cor mais escura o valor base 

indicado por cada município. No cálculo da taxa a pagar pelos respectivos munícipes, des-

tacam-se as seguintes excepções: 

 × o caso da Maia, em que ao valor base de 85,81 € acrescem 0,32 €/m2. Os segmentos 

coloridos da coluna acima desse valor correspondem ao aumento de 32 € por cada 100 

m2 loteados;

 × o caso de Gondomar, em que ao valor base de 38,25 € acrescem 0,35 €/m2

 ×  o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

Aditamentos
Taxa devida pelos pedidos de informação prévia (em €)
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Quadro II
Operações Urbanísticas
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pelos pedidos de licenciamento/autorização às operações 

de loteamento, indica-se a cor mais escura o valor base indicado por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso da Maia, 251,41(licença)/189,45(comunicação prévia);108,53: requerimento+142,88 

(licença) e 80,92 (comunicação prévia); taxa fixa relativa à emissão da licença ou da admis-

são da comunicação prévia que é paga aquando da entrada do pedido incial;

 × o caso de Gondomar, em que ao valor base de 87,35 € acrescem 0,35 €/m2. Os segmen-

tos coloridos da coluna acima desse valor correspondem ao aumento de 35 € por cada 

100 m2 loteados;

 ×  o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferi-

mento: valor variável;

 × o caso de Santo Tirso em que o valor varia entre 37,61 € e 161,14 €, variável em função do 

nº de unidade;

 × e o caso da Trofa em que o valor pode ser de 86,24 € (até 10 lotes) e 184,77 € (mais de 10 lotes).

Operação de Loteamento
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pelos pedidos de licenciamento/autorização às operações de 

loteamento com obras de urbanização, indica-se a cor mais escura o valor base indicado 

por cada município. Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso da Maia, 108,53: requerimento+242,37 (licença)

 × o caso de Gondomar, em que ao valor base de 87,35 € acrescem 0,35 €/m2. Os segmen-

tos coloridos da coluna acima desse valor correspondem ao aumento de 35 € por cada 

100 m2 loteados;

 ×  o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de Espinho, 125,80€ até 15 lotes; 157,30€ mais de 15 lotes

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferi-

mento: valor variável;

 × o caso de Santo Tirso em que o valor é a Taxa de loteamento + taxa de obras de urbaniza-

ção, sem indicar valor;

Operação de loteamento com obras de urbanização
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pelos pedidos de licenciamento/autorização às obras de urba-

nização indica-se a cor mais escura o valor base indicado por cada município. Destacam-se 

as seguintes excepções:

 × o caso da Maia, 294,25 (licença) / 263,56 (comunicação prévia); 108,53: requerimento+

 × 185,72 (licença) /155,03 (comunicação prévia). Taxa fixa relativa à emissão da licença ou da 

admissão da comunicação prévia que é paga aquando da entrada do pedido incial

 × o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferi-

mento: valor variável;

 × o caso de Santo Tirso em que o valor varia variável em função das infra-estruturas previs-

tas, área e extensão

 × e o caso da Trofa em que o valor pode ser de 86,24 € (até 10 lotes) e 184,77 € (mais de  

10 lotes). 

Obras de urbanização
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pelos pedidos de licenciamento/autorização às operações de 

loteamento com obras de urbanização, indica-se a cor mais escura o valor base indicado 

por cada município. Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso da Maia, 230,97 (licença) / 196,13 (comunicação prévia); 60,00: requerimento + 

170,97 (licença) / 136,13 (comunicação prévia); taxa fixa relativa à emissão da licença ou da 

admissão da comunicação prévia que é paga aquando da entrada do pedido incial

 × o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de Espinho, 106,40€ até 400m2, 133,10€ entre 400m2 e 1500m2, 159,60€ mais de 

1500m2

 × o caso de Oliveira de Azeméis, em que o valor varia entre 165,87 e 50 €;

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferi-

mento: valor variável;

 × o caso de Santo Tirso em que o valor é variável (de 10,75 a 79,49) em função da área da 

edificação e do número de unidades; 

 × na Trofa, a soma de todas as obras possíveis: 61,59 -hab.uni/ bi; 123,18-multif; 85,22-com/

serviços; 113,61-arm./ind.; 28,42-anex/c.agric.;  17,05 -muros.

Obras de edificação
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pelos pedidos de licenciamento/autorização às obras de demo-

lição indica-se a cor mais escura o valor base indicado por cada município. Destacam-se as 

seguintes excepções:

 × o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de Oliveira de Azeméis, em que o valor varia entre 165,87 e 50 €;

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferi-

mento: valor variável;

Obras de demolição
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pelas autorizações/alterações de utilização, indica-se a cor mais 

escura o valor base indicado por cada município. Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferimento: valor 

variável;

 × no caso de Matosinhos, há dois valores: 131,53 e 133,09;

 × no caso de Gondomar, há dois valores: 54,55 e 65,55;

 × o caso de Paredes, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferimento: valor 

variável;

 × em Espinho, ao valor base acresce 5 €/m2;

 × o caso de Oliveira de Azeméis, em que o valor varia entre 165,87 e 50 €;

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferi-

mento: valor variável.

Autorizações/alterações de utilização
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pelos pedidos de licenciamento/autorização aos trabalhos de 

remodelação de terrenos destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de Espinho o valor é de 34,5 € para áreas até 1500m2; e de 43,10 € com mais de 

15000m2.

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferi-

mento: valor variável;

Trabalhos de remodelação de terrenos
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pelos pedidos de licenciamento/autorização às operações de 

demolição, escavação e contenção periférica, destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto, em que o valor é pago posteriormente e é variável;

 × o caso de Paredes, em que ao valor base de 140,42 € (coluna inteira) deve ser deduzido o 

valor de 70 € que será devolvido em caso de aprovação do projecto;

 × o caso de Espinho, que refere outros requerimentos não especificados;

 × o caso de Oliveira de Azeméis, em que o valor varia entre 165,87 e 50 €;

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso  

de deferimento: valor variável.

Demolição, escavação e contenção periférica
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pela licença parcial para construção de estrutura,  

destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto, em que o valor é pago posteriormente e é variável;

 × o caso de Gondomar, em que o valor é pago posteriormente e é variável;

 × o caso do Paredes, em que o valor é pago posteriormente e é variável;

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferi-

mento: valor variável;

 × o caso da Trofa, em que o valor é pago posteriormente e é variável.

Licença parcial para construção de estrutura
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas pela licança especial de obras incabadas, destacam-se as 

seguintes excepções:

 × o caso do Porto, em que o valor é pago posteriormente e é variável;

 × o caso do Paredes, em que o valor é pago posteriormente e é variável;

 × o caso de Espinho, em que ao valor indicado acresce 14,60 por cada mês ou fracção;

 × o caso de S. João da Madeira, em que o valor é pago posteriormente em caso de deferi-

mento: valor variável;

 × o caso da Trofa, em que o valor é pago posteriormente e é variável.

Licença especial de obras inacabadas
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Em relação às taxas devidas às reapreciações por desistência ou por extinção de 

procedimentos, destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso de Gondomar, em que o valor é variável conforme a operação urbanística;

 × o caso do Paredes, em que ao valor são dedutidos 70,00 em caso de deferimento;

 × o caso de Espinho, em que ao valor é 32,4 ou 33,3 conforme se trate de construção  

ou loteamento;

 × o caso de Oliveira de Azeméis, em que há isenção da taxa;

 × o caso da Vale de Cambra, em que o valor é pago posteriormente e é variável;

Reapreciações por desistência ou por extinção de procedimentos
Taxa devida pelos pedidos de licenciamento/autorização (em €)
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Quadro III
Operações Urbanísticas
Taxa devida pelos aditamentos (em €)

Operação de loteamento

Operação de loteamento com obras de urbanização

Obras de urbanização
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Obras de edificação 

Obras de demolição

Trabalhos de remodelação de terrenos

 Vila do Conde

 Santo Tirso

 Oliveira de Azeméis

 Espinho

 Valongo

 V. N. Gaia

 Póvoa de Varzim

 Vale de Cambra

 Arouca

 Paredes

 Maia

 Porto

 Trofa

 S. João da Madeira

 Sta Maria da Feira

 Gondomar

 Matosinhos

Em relação às taxas devidas pelos pedidos de aditamento às obras de urbanização, indica-se 

por cores o valor base indicado por cada município. Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso de Gondomar, em que ao valor base das taxas devidas por aditamentos por obras 

de edificação, acrescem 0,35€/m2;

 × o caso de Oliveira de Azeméis, em que o valor é variável em todas as situações, dependendo 

do nº de aditamentos;

 × o caso de Santo Tirso em que no caso de operações de loteamento, as taxas por aditamen-

tos variam entre 37,61 e 161,14€; também neste município, nas operações de loteamento 

com obras de urbanização e nas obras de urbanização, as taxas devidas por aditamentos 

são variáveis; ainda neste município, no âmbito de obras de edificação, as taxas por adi-

tamentos variam entre 10,75 e 90,24€, em função da área da edificação e do número de 

unidades. O gráfico apresenta valores médios.
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Quadro IV
Operações Urbanísticas
Taxa devida pelo alvará (em €)

 Emissão de alvará

 Aditamentos a alvarás
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Em relação às taxas devidas pelos pedidos de alvará, indica-se por cores o valor base indi-

cado por cada município. Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto, em que  as taxas são pagas posteriormente em caso de deferimento: valor 

variável;

 × o caso da Maia: 17,53 € (corresponde à entrada de requerimento, uma vez que o valor fixo 

do alvará, variável em função da operação urbanística, já foi pago aquando da entrada do 

pedido de licenciamento/comunicação prévia) + valor variável, também aqui em função 

do tipo de operação urbanística: por fogo ou unidade de ocupação: 10,83€/ por cada lote: 

10,83€/por especialidade:28,89€ /por cada período de 30 dias ou fracção:7,43€);

 × o caso de Gondomar 20,70€+1,60€/m2+31,70€/m2 ou fração da área de cada piso se pro-

jetada sobre o domínio público;

 × o caso de Paredes, em que  as taxas são pagas posteriormente em caso de deferimento: 

valor variável;

 × o caso de Espinho, o valor variável conforme o alvará (entre 36,60€ e 105,40€) e acresce 

valor variável por uso, m2 de construção e prazo;

 × o caso de Santa Maria da Feira em que o valor é variável conforme o alvará (entre 20,50€ 

e 102,50€); acresce 5,13€ por mês

 × o caso de São João de Madeira, em que  as taxas são pagas posteriormente em caso de 

deferimento: valor variável;

 × o caso de Vale de Cambra, em que  as taxas são pagas posteriormente em caso de defe-

rimento: valor variável;

 × o caso de Santo Tirso, em aditamentos ao alvará, as taxas são pagas posteriormente em 

caso de deferimento: valor variável;

 × o caso da Trofa, para emissão de alvará, em caso de deferimento: valor variável; lotea-

mento: 49,27€ + 12,33€/un.ocup;

 × o caso da Póvoa do Varzim, em que  as taxas são pagas posteriormente em caso de defe-

rimento: valor variável;
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Quadro V
Operações Urbanísticas
Taxa devida por renovações de licenças, autorizações 
e comunicações prévias caducadas (em €)

 Operação de loteamento

 Operação de loteamento com obras 
de urbanização

 Obras de urbanização

 Obras de edificação

 Obras de demolição

 Trabalhos de remodelação  
de terrenos

 Autorizações/alterações  
de utilização
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Em relação às taxas por renovações de licenças, autorizações e comunicações prévias 

caducadas, indica-se o valor base referido por cada município. Destacam-se as seguintes 

excepções:

 × o caso do Porto, em que  as taxas são pagas posteriormente em caso de deferimento.

 × o caso da Maia: nas operações de loteamento 251,41 (licença) / 189,45 (comunicação pré-

via), 108,53: requerimento+142,88 (licença)/80,92 (comunicação prévia): taxa fixa relativa à 

emissão da licença ou da admissão da comunicação prévia que é paga aquando da entrada 

do pedido incial; nas obras de urbanização 294,25 (licença) / 263,56 (comunicação prévia), 

108,53: requerimento+185,72 (licença) /155,03 (comunicação prévia): taxa fixa relativa à 

emissão da licença ou da admissão da comunicação prévia que é paga aquando da entrada 

do pedido inicial; nas obras de edificação 60,00: requerimento+170,97 (licença) / 136,13 

(comunicação prévia): taxa fixa relativa à emissão da licença ou da admissão da comu-

nicação prévia que é paga aquando da entrada do pedido incial; nas obras de demolição 

17,53: requerimento+101,19; nos C 157,60 (licença) / 126,89 (comunicação prévia), 17,53: 

requerimento+140,07 (licença) /109,36 (comunicação prévia): taxa fixa relativa à emissão 

da licença ou da admissão da comunicação prévia que é paga aquando da entrada do 

pedido inicial; nas autorizações/alterações de utilização acresce por cada fogo ou unidade 

de ocupação:7,22 e acresce por m2 ou fracção: 0,71;

 × o caso de Gondomar, acresce 0,35€/m2 as operações de loteamento com ou sem obras 

de urbanização e nas obras de edificação; nos trabalhos de remodelação de terrenos, 

65,55 (se deferido posteriormente paga 19,10+27,32/100m2 ou fração de terreno + 10,95/

mês); nas autorizações/alterações de utilização, o valor é variável.

 × o caso de Paredes, 70,00 são deduzidos aquando a emissão da licença de utilização.

 × o caso de São João de Madeira, em que  as taxas são pagas posteriormente em caso  

de deferimento: valor variável;

 × o caso de Santo Tirso, nas operações de loteamento, a taxa é variável em função  

do nº de unidades (50% do valor de apreciação de por processo novo); nas operações 

de loteamento com obras de urbanização é a taxa de loteamento taxa de obras de urba-

nização (50% do valor de apreciação de por processo novo); nas obras de urbanização, 

valor variável em função das infra-estruturas previstas, área e extensão; no caso das obras 

de edificação valor variável em função da área da edificação e do número de unidades; 

no caso das autorizações/alterações de utilização o valor é variável, pago em caso de 

deferimento.
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Quadro VI
Operações Urbanísticas
Taxas (em €)

 Faseamento de Obras  Pedidos de averbamento  Prorrogações do prazo
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Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto, em que  as taxas são pagas posteriormente em caso de deferimento.

 × o caso da Maia: nas prorrogações do prazo, acresce, por cada período de 30 dias ou frac-

ção: 7,43€

 × o caso de Gondomar: em relação ao faseamento de obras, paga posteriormente se 

deferido, taxa variável; nas prorrogações de prazos, paga posteriormente, 20,70+1,60/

m2+31,70/m2 ou fração da área de cada piso projetada sobre o espaço público;

 × o caso de Paredes, pedidos de averbamento paga posteriormente em caso de deferi-

mento 28,59, com excepção do técnico e empreiteiro; na prorrogação dos prazos, paga 

posteriormente, se deferido, 30,00.

 × o caso de Espinho em que a taxa é de 12,90€ na 1ª prorrogação e de 23,60 na 2ª;

 × o caso de Santa Maria da Feira em que a taxa para prorrogação do prazo acresce 5,13€ 

por mês;

 × o caso de São João de Madeira, em que  as taxas são pagas posteriormente em caso  

de deferimento: valor variável; 5,93 nos pedidos de averbamento, 7,82/mês ou fracção, 

nas prorrogações dos prazos

 × o caso de Santo Tirso, 1ª prorrogação não paga, 2ª prorrogação 2% da taxa de licença 

por mês para edificações e demolições e 5% para obras de urbanização/remodelação  

de terrenos;

 × o caso da Póvoa do Varzim, em relação aos pedidos de averbamento, paga posterior-

mente 13,44, em caso de deferimento.

 × o caso de Vila do Conde, taxa para faseamento de obras: 15,70€ e 46,60€* proprietário.
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Quadro VII
Operações Urbanísticas
Taxa devida por certidões (em €)

 Efeitos de IMI 

 Outras certidões

 Narrativas

 Propriedade horizontal

 Destaque da parcela
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Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto, em que  as taxas de certidões de propriedade horizontal são pagas pos-

teriormente, em caso de deferimento.

 × o caso da Maia: pela apreciação do pedido de destaque de parcela paga inicialmente 

41,08€; nas taxas de certidões de propriedade horizontal acresce por cada fogo ou uni-

dade de ocupação 10,83€

 × o caso de Gondomar: nas taxas de certidões de propriedade horizontal acresce 13,65€/

fração; nas narrativas 38,25+1,10/folha A4 ou 2,15/folha A3; nas certidões efeitos do IMI 

+1,10/folha .A4 ou 2,15/folha A3;

 × o caso de Espinho nas certidões de propriedade horizontal: 7,50 € por fração habitacional, 

14,90 € por 50m2 de fração com outro uso, 5,10 € por 15 m2 de lugar de aparcamento 

constituindo fração autónoma; no capítulo de outras certidões refere-se a regimes de 

compropriedade;

 × o caso de Santa Maria da Feira nas taxas relativas a certidões de destaque de parcela, 

25,63€ pelo pedido/apreciação e 50,09€ pela emissão, e de propriedade horizontal, 

51,25€ pelo pedido/apreciação e 50,09€ pela emissão

 × o caso de São João de Madeira, pela apreciação do pedido de destaque de parcela paga 

17,69 em caso de conformidade; as taxas de certidões de propriedade horizontal são pagas 

posteriormente, em caso de deferimento; em relação às narrativas, outras certidões e efei-

tos de IMI o valor indicado refere-se a cada lauda;

 × o caso de Vale de Cambra, pela apreciação do pedido de destaque de parcela  

e certidão de propriedade horizontal o valor é 75€ (apreciação de pedido)+100€ (emissão 

de certidão); em relação a outras certidões o valor é variável, entre 10€ e 75€;

 × o caso de Santo Tirso, nas taxas de certidões de propriedade horizontal acresce 13,99€/

fração; em relação às narrativas, outras certidões e efeitos de IMI: 10,76 (despacho)+2,70 

por pag.

 × o caso da Trofa, nas taxas de certidões de propriedade horizontal o valor é de 13,65€/

fração;

 × o caso de Vila do Conde, em relação às narrativas, outras certidões, os valores das taxas 

são pagas no fim do processo.
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Quadro VIII
Operações Urbanísticas
Taxas por Vistorias e Inspecções (em €)

Segurança e Salubridade

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destaca-se a seguinte excepção:

 × o caso da Maia: acresce por cada fogo ou unidade de ocupação 10,83€ e acresce por m2 

ou fracção 0,71€
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97

Autorização de Utilização

Recintos de Espectáculos 

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso da Maia: acresce por cada fogo ou unidade de ocupação: 7,22€;

 × o caso de Gondomar: acresce 12,55€ por cada unidade de ocupação;

 × o caso de Espinho: acresce 7,70€ por fogo ou unidade de ocupação;

 × o caso de Santa Maria da Feira, variável conforme o uso, 20,50€ até 128,13€;

 × o caso de São João da Madeira em que o valor indicado é por fogo e/ou unidade  

de ocupação;

 × o caso de Vale de Cambra em que o valor varia entre 50€ e 500€ (no gráfico indica-se  

o valor médio, 225€);

 × o caso de Santo Tirso: acresce 13,99€ por unidade.

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto: valor variável de acordo com a dimensão do recinto;

 × o caso de Paredes: a taxa é paga posteriormente, se houver deferimento;

 × o caso do Oliveira de Azeméis: valor variável de acordo com a dimensão do recinto;

 × o caso de Santo Tirso: a taxa está incluída na autorização de utilização

 × o caso de Vila do Conde: acresce 1€ por m2
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Efeitos do Regime de Arrendamento Urbano

Recepção de Obras de Demolição

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso da Maia: acresce por cada fogo ou unidade de ocupação:10,83 e acresce por m2 

ou fracção: 0,71

 × o caso de Espinho: a taxa aplicada é a de ‘outras vistorias’

 × o caso do Oliveira de Azeméis: valor variável de acordo com a dimensão do recinto;

 × o caso de Santo Tirso: a taxa está incluída na autorização de utilização

 × o caso de Vila do Conde: acresce 1€ por m2

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto: paga posteriormente em caso de deferimento, 60,17

 × o caso da Maia: 66,71 (recepção provisória) e 73,92 (recepção definitiva)

 × o caso de  Paredes: paga posteriormente em caso de deferimento, valor variável

 × o caso de Espinho: acresce 5,30€ por cada 100m2 de área intervencionada

 × o caso de Oliveira de Azeméis: acresce 9,37€ por cada lote 

 × o caso de São João da Madeira, paga posteriormente em caso de deferimento: valor variável

 × o caso de Vila do Conde, acresce 0,05€/m2 edifício + 11,60€/m2 lote
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Atribuição de Classificação de Empreendimentos Turísticos

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso de Espinho: acresce 5,90€/m2 abc ou 0,50€/m2 parques de campismo

 × o caso de Santo Tirso: o valor refere-se a auditorias 

Estabelecimentos Industriais 

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso da Gondomar:  acresce 12,55/cada unidade de ocupação

 × o caso de Vila do Conde: o valor da taxa é de 0,3€ por m2

Alojamento Local

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso de Espinho: acresce 5,90€ por cada m2 

 × o caso de São João da Madeira, valor pago por quarto e/ou unidade de ocupação

 × o caso de Santo Tirso, valor pago por auditorias
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Outras Vistorias

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso de Vila do Conde: o valor é de 0,3€ por m2

Inspecção a Elevadores

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso de Gondomar: a reinspecção fica por 31,70€.
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Quadro IX
Operações Urbanísticas
Taxas (em €)

 Depósito da Ficha Técnica  
da Habitação

 Segunda Via da Ficha Técnica  
da Habitação

 Atribuição de Número de Polícia

 Apresentação de projetos  
de especialidades

 Junção de elementos em falta no 
processo

 Pedido de suspensão ou de 
continuidade de processo

 Instalação de antenas e 
operadores de telecomunicações

 Pedido de redução/libertação  
de caução

 Pedido de informação  
(artigo 110º do RJUE)
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Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto, na atribuição de número de polícia, a taxa refere-se a cada número atri-

buído; Instalação de antenas e operadores de telecomunicações, paga posteriormente;

 × o caso da Maia: pela na atribuição de número de polícia, a taxa refere-se a cada número 

atribuído; Instalação de antenas e operadores de telecomunicações: 17,53€: requerimento + 

560,64€;

 × o caso de Paredes: Instalação de antenas e operadores de telecomunicações:  70,00  

são deduzidos aquando a emissão da licença de utilização;

 × o caso de Espinho Apresentação de projetos de especialidades: 90,30€ licenciamento  

e 135,45€ legalização urbanística; 

 × o caso de Santa Maria de Feira em que o pedido custa 102,50€ e a autorização 1537,50€;

 × o caso de São João de Madeira, junção de elementos em falta no processo: correcção da 

instrução do processo e 50,00€ (165,87€) para resposta a parecer técnico 1º aditamento

 × o caso de Santo Tirso, atribuição de número de polícia, acresce 5,38€ por unidade;

 × o caso de Vila do Conde, segunda via da Ficha Técnica da Habitação, 0,1€ por folha; 

pedido de redução/libertação de caução 58,20€ + 5,00€/ lote + 0,03€/ edifício.
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Quadro X
Operações Urbanísticas
Taxas Meras Comunicações (em €)

Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. 

Destacam-se as seguintes excepções:

 × o caso do Porto, em que  as taxas para instalação e modificação de estabelecimentos são 

variáveis, consoante a área do estabelecimento;

 × o caso de Santa Maria da Feira: o valor é variável conforme o tipo de indústria (48,77€ 

a 73,15€);

 × o caso de Vale de Cambra, em que o valor para estabelecimento industrial é variável;

 × o caso da Póvoa de Varzim, no que diz respeito à modificação de estabelecimentos: 

Alteração do titular de exploração, nome ou insígnia 8,39 €; Ampliação/redução da área 

de venda 56,00 €; Alteração de ramo de negócio ou atividade – 56,00 €.

 Estabelecimento industrial  Instalação de estabelecimentos  Modificação de estabelecimentos
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Quadro XI
Operações Urbanísticas
Taxas (em €)

 Atendimento Mediado

 Pedido de Cópias Simples

 Consulta de Processos

 Fornecimento de Planta de 
Localização de Extractos de PDM

 Pedido de Cópias Autenticadas

 Apresentação de Reclamações/
exposições

 Licenças de Recinto
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Em relação às taxas indicadas acima, indica-se o valor base referido por cada município. Há 

uma grande diversidade entre os valores apresentados:

 × o caso do Porto, as cópias simples são 0,2€ por folha A4; as taxas a pagar por licenças 

de recintos é variável; fornecimento de planta de localização e extratos do PDM: 23€ em 

suporte digital ou 36,8€ em papel (no gráfico indica-se o valor em suporte digital);

 × o caso de Matosinhos, distingue para a taxação de licenças de recintos: Itinerantes 

33,40€, Improvisados 27,14€;

 × o caso da Maia: cópias autenticadas: peças escritas: 10,72€ (1.ª página) + 0,55€ (acresce 

por cada página)/Peças desenhadas: 7,67€ (formato A4) + 1,13€ (acresce por cada tama-

nho A4 ou fração); cópias simples: peças escritas: 7,67€ (1.ª página) + 0,55€ (acresce por 

cada página)/Peças desenhadas: 7,67€ (formato A4) + 1,13€ (acresce por cada tamanho 

A4 ou fração); nas licenças para recintos o valor refere-se é semanal ou por fracção; ; 

fornecimento de planta de localização e extratos do PDM: 4,99€ (cada planta de locali-

zação)/10,81€ (cada planta topográfica/PDM) + acresce por cada tamanho A4 ou fração 

1,13€;

 × o caso de Gondomar: cópias autenticadas 2,85€ (independentemente do n.º folhas)+1,10€/

fl.A4; 2,15€/fl.A3; 24€/m2fl.; cópias simples: 1,10€/fl.A4; 2,15€/fl.A3; 24€/m2fl; as licen-

ças do recinto são variáveis conforme a área; para o fornecimento de planta de localização 

e extratos do PDM, o valor indicado é por planta.

 × o caso de Paredes, pedidos de cópias são pagas posteriormente, valor variável; fornecimento 

de planta de localização e extratos do PDM: em suporte digital 7,02€ ou em papel 11,03€

 × o caso de Espinho, em cópias simples acresce 2,10€ por cada A4 ou 3,20€/dm2 noutros 

formatos; na licença do recinto acresce 7€ por cada dia depois do 1º; fornecimento de 

planta de localização e extratos do PDM: 3,40€-A4, 4,30€-A3, 3,20€ por dm2;

 × o caso de Santa Maria da Feira: o atendimento mediado é variável conforme o uso e 

varia entre 46,69€ e 219,44€; 0,51€ por folha; cópia simples variável conforme o formato 

(0,26€/A4 a 0,41€/A3 e 5,03€/m2); planta de localização e extractos do PDM é variável 

(2,56€/A4 e 4,10€/A3 e 20,50€/m2);

 × o caso de Arouca: fornecimento de planta de localização e extratos do PDM Papel 5,30€ 

cada planta; Digital Acresce ao anterior 2, 10€ para cada planta;

 × o caso de São João de Madeira, o valor das cópias refere-se a cada folha A4; forneci-

mento de planta de localização e extratos do PDM: 3,8€ (planta de localização em papel),  

11,57€ (planta de localização em suporte digital) e 11,65€ (plantas topográficas);

 × o caso de Vale de Cambra, em que as cópias têm valor variável assim como o forneci-

mento de planta de localização e extratos do PDM;

 × o caso da Trofa, em que os valores das cópias assim como o fornecimento de planta de 

localização e extratos do PDM é por cada folha A4;

 × o caso da Póvoa do Varzim, as cópias é por folha A4; as licenças de recinto são pagas pelo 

prazo de instalação;

 × o caso de Vila do Conde, as cópias simples é por folha A4.





Documento III 
Contributos para a Revisão  
do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação





 

Contributos para a Revisão do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

	

1. Objetivos da Área Metropolitana do Porto e Proposta do Grupo de Trabalho 
 

Na sequência do proposto pela Área Metropolitana do Porto, os trabalhos, do que veio a ser 

designado por GT-Urbanismo (Grupo de Trabalho dos Procedimentos de Gestão Urbanística), 

têm prosseguido a bom ritmo. Neste quadro foi então elaborada a presente proposta conjunta 
de alteração/retificação ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), para 

apresentação junto das entidades competentes. 

 

2. O porquê destas propostas 
 

As propostas apresentadas surgem na sequência de uma reflexão baseada na experiência que, 

desde o início da vigência do RJUE, os municípios do Grupo de Trabalho vêm quotidianamente 

vivendo na aplicação concreta deste Regime e, consequentemente, do seu conhecimento 

profundo sobre as suas reais vantagens e sobre os seus mais complexos constrangimentos. 

 

A partir destas reflexões o Grupo de Trabalho apresenta, para consideração, um conjunto de 

propostas a ponderar em processo de revisão e um conjunto de propostas mais circunstanciadas 

a alterações a artigos concretos do RJUE. Todas estas propostas têm em vista cumprir o objetivo 

primordial da efetiva celeridade, simplificação procedimental e clarificação do RJUE. 

 

Embora sabendo que cada concelho tem as suas características e especificidades, julgamos que 

a atual redação do RJUE, deixa ao critério de cada município a definição de procedimentos e 

conceitos que dificultam a atuação dos agentes envolvidos, que se veem confrontados com uma 

infinidade de procedimentos diferentes para situações iguais. 

 

 

3. Propostas de revisão/alteração 
 

3.1 Uniformização de conceitos técnicos 
 
Verifica-se que na atual redação do RJUE são ainda utilizados conceitos técnicos diferentes dos 

definidos no Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, como é o exemplo da “cércea”, 

pelo que se propõe que sejam utilizados no RJUE os mesmos conceitos definidos nesse Decreto 

Regulamentar. 



 

3.2 Tramitação do procedimento através de sistema eletrónico 
 

O artigo 8º-A do RJUE prevê que a tramitação dos procedimentos seja realizada 

informaticamente através de plataforma eletrónica que permita, para além de outras ações, a 

entrega de requerimentos e comunicações. 

 

Uma vez que a Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, define com exatidão quais os elementos 

que podem ser exigidos e estando o Portal SIRJUE preparado para suportar os elementos 

instrutores dos pedidos de realização de operações urbanísticas, propõe-se o alargamento do 

seu âmbito de aplicação à entrega dos procedimentos. 

 

3.3 Clarificação dos procedimentos sujeitos a controlo prévio 
 
3.2.1 Não sendo a comunicação prévia um procedimento de controlo preventivo, já que dispensa 

a prática de quaisquer atos permissivos, a mesma deverá ser retirada do artigo 4º e inserida no 

artigo 6º. 

 

3.2.2 Se são obras de conservação, nos termos do artigo 2º, as obras destinadas a manter uma 

edificação nas condições existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação ou 

alteração, designadamente as obras de restauro, reparação ou limpeza, não se percebe o porquê 

de as sujeitar a controlo prévio de licenciamento no caso de se realizarem em imóveis integrados 

em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, uma vez que esta noção não 

inclui a possibilidade de serem alterados os materiais de construção, as cores ou os 

acabamentos originais. 

	

3.2.3 De forma a auxiliar o exercício da fiscalização municipal, as obras abrangidas pelos artigos 

6º e 6º-A, deverão ser comunicadas à câmara municipal até cinco dias antes do início dos 

trabalhos, nos termos do artigo 80º-A, devendo essa comunicação ser acompanhada de uma 

breve descrição ou representação gráfica, à escala conveniente, dos trabalhos, sobre planta ou 

fotografia aérea, expeto nas situações previstas no artigo 34º (caso seja considerada a proposta 

apresentada em 3.2.1) e deverão estar sujeitas à fase de saneamento liminar. 

	

3.4 O procedimento de comunicação prévia 
 

Propõe-se que se torne obrigatória a emissão de um título de Comunicação Prévia sempre que 

tal comunicação tenha por objeto operações de loteamento com cedências para o domínio 

municipal, nos termos do artigo 44.º, com vista à simplificação e agilização procedimental, já que 



tal ato poderia permitir a integração automática das áreas de cedência no domínio público com 

a mera emissão desse título.  

 

O regresso às escrituras públicas, tal como previsto nesse artigo, ainda para mais no âmbito de 

um procedimento que se pretende simples e célere é, a nosso ver, regredir vários passos na 

simplificação de uma questão que se encontrava já totalmente resolvida.  

 

3.5 Obras de urbanização sujeitas a comunicação prévia 
 

O RJUE prevê a possibilidade de sujeição de obras de urbanização ao regime de comunicação 

prévia, dispensando a prévia apreciação das mesmas por parte dos municípios. 

 

A defesa do interesse público, especialmente nas áreas que irão integrar o espaço público, como 

é o caso das obras de urbanização, devem, a nosso ver, estar sujeitas a verificação e análise, 

sobretudo dos projetos de especialidades, bem como das cauções.  

 

As regras para efeitos de definição de cauções e procedimentos para comunicações prévias de 

obras de urbanização têm um grau de complexidade elevado, o que dificulta a sua fixação em 

regulamento e não garantem que sejam devidamente acauteladas as questões relacionadas com 

as infraestruturas públicas, pelo que se conclui que o procedimento de comunicação prévia não 

é ajustado à operação de obras de urbanização. 

 
3.6 Documentos instrutórios 

 

O facto de o RJUE fazer referencia, em alguns procedimentos, à instrução do pedido com 

determinados documentos específicos, como é o exemplo do artigo 13º, cria bastantes 

dificuldades na apreciação dos pedidos, pois não se encontram convenientemente esclarecidos 

quais os elementos e certificações exigíveis.  

 

Essas dúvidas implicam que cada município defina as “suas regras” com a insegurança para a 

administração e para os particulares que isso origina. A legislação específica dispersa, a portaria 

de instrução e o próprio RJUE provocam insegurança jurídica, num conflito de disposições legais, 

pelo que importa esclarecer precisamente quais os elementos, as certificações e aprovações que 

não poderão nunca ser dispensadas. 

 

Para tal, propõe-se que as questões relacionadas com a instrução dos pedidos sejam tratadas 

exclusivamente na portaria que identifica os elementos instrutórios dos procedimentos previstos 

no RJUE. 

 



3.7 Utilização de edifícios ou suas frações 
	

Este procedimento é, unanimemente, aquele que devido à complexidade da sua redação, suscita 

mais dúvidas por parte dos responsáveis pela apreciação dos pedidos e dos próprios 

requerentes, nomeadamente os seus artigos 63º e 64º. 

Por esse motivo, torna-se urgente clarificar não só quanto à atuação dos municípios, como quais 

os elementos instrutórios deste procedimento, adequando-os à Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. 

 

Em primeiro lugar, quando é referido no artigo 63º que o pedido deve ser instruído com as telas 

finais, entende-se que tal elemento só deverá ser exigido caso o técnico indique que foram 

efetuadas alterações ao projeto. Caso contrário, estamos perante uma repetição de desenhos, 

que já foram entregues e que constam do respetivo processo de licenciamento ou comunicação 

prévia. 

De seguida, quando lemos, no n.º 2 do artigo 63º, “termo de responsabilidade subscrito por 

pessoa legalmente habilitada a ser autor do projeto” torna-se fundamental clarificar que se trata 

de um termo que pode ser subscrito por qualquer técnico habilitado, ou seja, que não tem de ser 

necessariamente nenhum técnico envolvido no processo de licenciamento. Este termo de 

responsabilidade pode ser aceite caso o diretor técnico/fiscalização da obra, por motivos 

devidamente justificados, não possa subscrever o termo de responsabilidade. 

 

Quando no artigo 64º é referido que é determinada a realização de vistoria em caso de ausência 

de termo de responsabilidade do diretor de obra ou do diretor de fiscalização que atestam não 

apenas a conformidade das obras executadas com o projeto de arquitetura e com os arranjos 

exteriores, mas também a conformidade da sua execução com os projetos de especialidade, 

entende-se que a vistoria a realizar pela câmara municipal não é o procedimento mais adequado 

para aferir a execução de projetos de especialidades. Acresce que, sendo essa verificação 

bastante complexa, não deve esse ónus ser conduzido para a câmara municipal, até porque a 

maioria dos municípios não dispõe de recursos para esse efeito. 

 

Por último, deverá prever-se, com vista à simplificação procedimental, a dispensa de autorização 

de utilização nas operações precedidas de licença ou comunicação prévia de obras de alteração, 

das quais não decorra a modificação das caraterísticas da utilização antecedente (áreas afetas 

aos diversos usos; número de fogos, unidades de funcionamento; número de pisos; etc.). 

 
3.8 Legalizações 

 

Com a redação atual do n.º 5 do artigo 102º-A fica afastada a possibilidade de legalização em 

incumprimento das regras de planeamento em vigor no momento da legalização. Sucede, 

todavia que, grande parte dos municípios tem vindo a constatar que a maioria das situações a 



legalizar corresponde a construções ou ampliações que, aquando da sua execução, cumpriam 

com as regras de planeamento em vigor, mas que atualmente não cumprem, por força das 

alterações a esses instrumentos. 

 

Sendo o leque das normas técnicas relativas à construção bastante reduzido, entendemos que 

deverá ser dada abertura aos municípios para decidirem sobre a aceitação da dispensa do 

cumprimento das regras de planeamento em vigor no momento da legalização, sem que para tal 

necessitem de alterar os atuais respetivos instrumentos de planeamento municipal ou 

intermunicipal. 

 

Embora as legalizações não estejam sujeitas a um procedimento de controlo preventivo, verifica-

se que os trâmites das mesmas assemelham-se ao procedimento do licenciamento, pelo que 

deverá ser acrescentado, no artigo 102º-A, que tramitação processual aplicável ao procedimento 

de legalização segue, com as devidas adaptações, o procedimento de licenciamento. 

 

3.9 Operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública 
 

O artigo 7.º do RJUE, que surge como uma herança dos Decretos-Lei n.º 445/91 e 448/91, revela-

se hoje totalmente anacrónico. 

 

Com efeito, este artigo apenas prevê a isenção de licenciamento para as operações urbanísticas 

promovidas pela Administração Direta do Estado e já não através dos seus Institutos. Acontece 

que, conforme é sabido, o Estado atual é um Estado que atua essencialmente através da 

Administração Indireta, de Institutos Públicos constituídos com o objetivo de prosseguir as suas 

principais atribuições. 

 

Sucede, todavia, que, com o quadro legal os municípios deparam-se frequentes vezes com a 

necessidade de submeter a licenciamento – e quantas vezes mesmo a legalização! – operações 

urbanísticas promovidas por Institutos Públicos, que promovem serviços públicos, verificando-

se, porém, que se estes Institutos, por absurdo, concessionarem a prestação dos seus serviços 

públicos a entidades privadas, tais entidades concessionárias estarão isentas de licenciamento, 

por força do disposto na alínea e) do artigo 7.º do RJUE. 

 

O constrangimento assim detetado poderia ser ultrapassado pelo alargamento da isenção 

prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º do RJUE a toda a Administração Indireta do Estado.  

 
 
 



3.10 Prazos 
 
Considera-se que os prazos previstos para saneamento liminar são manifestamente reduzidos, 

em função das consequências que poderão advir face ao seu incumprimento. Para além disso, 

verifica-se que alguns procedimentos não preveem qualquer prazo de decisão, pelo que importa 

sanar essa lacuna, para que não fique a definição desses prazos ao critério de cada município. 

 
3.11 Elementos estatísticos 

 
De acordo com o disposto no artigo 126º do RJUE, as câmaras municipais enviam mensalmente 

para o Instituto Nacional de Estatística os elementos estatísticos identificados em portaria. 

Os dados constantes das fichas estatísticas são da inteira responsabilidade de quem as 

preenche e assina, não estando as câmaras municipais obrigadas a verificar ou validar o teor 

das mesmas, mas sim, a garantir o seu preenchimento. 

 
Tal como já acontece com outras entidades, nomeadamente o Turismo de Portugal, IP, a 

Autoridade Tributária e Aduaneira, etc., o dever de colaboração das câmaras municipais com o 

Instituto Nacional de Estatística deveria resumir-se apenas ao envio mensal dos alvarás emitidos, 

e não à receção de um documento (que não é visto como elemento instrutório necessário à 

análise da pretensão) para posterior carregamento de dados.  

 

O requerente, após a emissão do alvará ou apresentação de comunicação prévia, deveria estar 

obrigado a apresentar junto do Instituto Nacional de Estatística, a correspondente ficha 

estatística devidamente preenchida, devendo o cumprimento dessa obrigação ser assegurado 

por esse organismo, tal como já acontece com diversas entidades. 

 
3.12 Propostas de alteração concretas 

 

Em traços gerais, são estas as principais alterações que a nosso ver se impõe introduzir na 

versão do RJUE em vigor para que o objetivo visado com este diploma legal seja efetivamente 

alcançado. 

 

 

Mais ainda, consideramos que se impõe introduzir algumas alterações de pormenor, destinadas 

a corrigir lacunas que encontramos na presente redação do RJUE e que poderão traduzir-se em 

entraves à sua correta aplicação; alterações essas que apresentamos, para melhor leitura, no 

quadro seguinte: 

 



 
Artigo Redação atual Redação proposta Justificação 

2º [alínea a)] 

a) «Edificação», a atividade ou o resultado da 

construção, reconstrução, ampliação, 

alteração ou conservação de um imóvel 
destinado a utilização humana, bem como de 

qualquer outra construção que se incorpore no 
solo com caráter de permanência; 

a) «Edificação», a atividade ou o resultado da 

construção, reconstrução, ampliação, alteração 
ou conservação de um imóvel destinado a 

utilização humana, bem como de qualquer 
outra construção com caráter de permanência 

tal como definido nos nºs 2 e 3 do artigo 2º do 
Código do IMI; 

Não se encontra definido o que 

se entende por caracter de 
permanência. 

2º [alínea c)] 

c) «Obras de reconstrução», as obras de 

construção subsequentes à demolição, total ou 
parcial, de uma edificação existente, das quais 

resulte a reconstituição da estrutura das 
fachadas. 

c) «Obras de reconstrução», as obras de 

construção subsequentes à demolição, total ou 
parcial, de uma edificação existente, das quais 

resulte a reconstituição do edifício nas 
condições existentes à data da sua construção. 

Não se percebe o que se 
pretende dizer com “estrutura 

das fachadas”. 

2º [alínea d)] 

d) «Obras de alteração», as obras de que 
resulte a modificação das características 

físicas de uma edificação existente, ou sua 

fração, designadamente a respetiva estrutura 
resistente, o número de fogos ou divisões 

interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 
revestimento exterior, sem aumento da área 

total de construção, da área de implantação ou 
da altura da fachada; 

d) «Obras de alteração», as obras de que 
resulte a modificação das características físicas 

de uma edificação existente, ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura 
resistente, o número de unidades funcionais ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos 
materiais de revestimento exterior, sem 

aumento da área total de construção, da área 
de implantação ou da altura da fachada; 

O número de fogos aplica-se 

apenas ao uso habitacional. 
Pretende-se alargar o conceito 

aos outros usos. 

4º [n.º 1] 

1 — A realização de operações urbanísticas 
depende de licença, comunicação prévia com 

prazo, adiante designada abreviadamente por 
comunicação prévia ou comunicação, ou 

autorização de utilização, nos termos e com as 

exceções constantes da presente secção. 

1 — A realização de operações urbanísticas 

depende de licença ou autorização de 
utilização, nos termos e com as exceções 

constantes da presente secção. 

Não sendo a comunicação prévia 

um procedimento de controlo 
preventivo, a mesma deverá ser 

incorporada no artigo 6º 

4º [alínea b) do 

n.º 2] 

b) As obras de urbanização e os trabalhos de 

remodelação de terrenos em área não 
abrangida por operação de loteamento; 

b) As obras de urbanização abrangidas, ou não, 

por loteamento ou plano de pormenor; 

O procedimento de comunicação 

prévia não é ajustado à operação 
de obras de urbanização. 

4º [alínea d) do 

n.º 2] 

d) As obras de conservação, reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação, bem 

como de imóveis integrados em conjuntos ou 
sítios classificados ou em vias de classificação, 

e as obras de construção, reconstrução, 
ampliação, alteração exterior ou demolição de 

imóveis situados em zonas de proteção de 
imóveis classificados ou em vias de 

classificação. 

d) As obras de reconstrução, ampliação, 
alteração ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação, bem 

como de imóveis integrados em conjuntos ou 
sítios classificados ou em vias de classificação, 

e as obras de construção, reconstrução, 
ampliação, alteração exterior ou demolição de 

imóveis situados em zonas de proteção de 
imóveis classificados ou em vias de 

classificação. 

Uma vez que a noção de 

conservação não inclui a 

possibilidade de serem alterados 
os materiais de construção, as 

cores ou os acabamentos 
originais, não se percebe o 

porquê de as sujeitar a controlo 
prévio de licenciamento. 



4º [alínea e) do 
n.º 2] 

e) Obras de reconstrução das quais resulte um 

aumento da altura da fachada ou do número de 

pisos. 

e) Obras de reconstrução com obras de 
ampliação associadas. 

Simplificação do entendimento.  

4º [n.º 2, nova 

alínea] 
 

j) [Nova alínea] Os trabalhos de remodelação 

de terrenos em área não abrangida por 
operação de loteamento. 

Em consequência do proposto 

acima para a alínea b) do n.º 2. 

4º [n.º 4] 
4 — Estão sujeitas a comunicação prévia as 
seguintes operações urbanísticas: 

(…) 

4 — [Revogado] Incorporado no artigo 6º 

4º [n.º 6] 

6 — Nas operações urbanísticas sujeitas a 
comunicação prévia pode o interessado, no 

requerimento inicial, optar pelo regime de 
licenciamento. 

4 — [Revogado] Incorporado no artigo 6º 

6º [n.º 1] 

1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do 
n.º 2 do artigo 4.º, estão isentas de controlo 

prévio: 

a) As obras de conservação; 
b) As obras de alteração no interior de edifícios 

ou suas frações que não impliquem 
modificações na estrutura de estabilidade, das 

cérceas, da forma das fachadas e da forma dos 
telhados ou coberturas; 

c) As obras de escassa relevância urbanística; 
d) Os destaques referidos nos n.ºs 4 e 5 do 

presente artigo. 

1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do 

n.º 2 do artigo 4.º, estão isentas de licença, 
comunicação prévia ou autorização: 

a) As obras de reconstrução sem obras de 
ampliação associadas. 

b) [Inalterada] 
c) [Inalterada] 

d) [Inalterada] 

Motivos mencionados na alínea 
d) do n.º 2 do artigo 4º. 

6º [alínea b) do 
n.º 5] 

b) Na parcela restante se respeite a área 
mínima fixada no projeto de intervenção em 

espaço rural em vigor ou, quando aquele não 
exista, a área de unidade de cultura fixada nos 

termos da lei geral para a região respetiva. 

b) Na parcela restante se respeite a área 

mínima fixada no projeto de intervenção em 

espaço rural em vigor ou, quando aquele não 
exista, a área de unidade de cultura fixada nos 

termos da lei geral ou especial para a região 
respetiva. 

Julga-se importante acrescentar 

lei especial, para o caso dos 
destaques localizados em RAN. 

6º [n.º 8] 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a 
realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e 
regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais, 

intermunicipais ou especiais de ordenamento 
do território, de servidões ou restrições de 

utilidade pública, as normas técnicas de 
construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação 
prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a 

realização das operações urbanísticas nele 
previstas da observância das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente as 
constantes de planos municipais, 

intermunicipais ou especiais de ordenamento 
do território, de servidões ou restrições de 

utilidade pública, as normas técnicas de 
construção, as de proteção do património 

cultural. 

Alteração decorrente da 

revogação do artigo 24º do DL 

73/2009 em sequência da 
alteração do DL 199/2015 de 

16/09. 



n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o 

regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

6º [Novos 

números] 
 

11 [Novo número] — Estão sujeitas a 
comunicação prévia as seguintes operações 

urbanísticas: 
a) Os trabalhos de remodelação de terrenos em 

área abrangida por operação de loteamento; 
b) As obras de construção, de alteração ou de 

ampliação em área abrangida por operação de 
loteamento ou plano de pormenor; 

c) As obras de construção, de alteração ou de 

ampliação em zona urbana consolidada que 
respeitem os planos municipais ou 

intermunicipais e das quais não resulte 
edificação com cércea superior à altura mais 

frequente das fachadas da frente edificada do 
lado do arruamento onde se integra a nova 

edificação, no troço de rua compreendido 
entre as duas transversais mais próximas, para 

um e para outro lado; 
d) A edificação de piscinas associadas a 

edificação principal; 

e) As operações urbanísticas precedidas de 
informação prévia favorável, nos termos do n.º 

2 do artigo 14.º, com exceção das obras de 
urbanização inseridas, ou não, em operações 

de loteamento. 
12 [Novo número] — Nas operações 

urbanísticas sujeitas a comunicação prévia 
pode o interessado, no requerimento inicial, 

optar pelo regime de licenciamento. 

Não sendo a comunicação prévia 

um procedimento de controlo 

preventivo, a mesma deverá ser 
incorporada neste artigo. 

6º-A [alínea e) 

do n.º 1] 

e) A edificação de equipamento lúdico ou de 
lazer associado a edificação principal com área 

inferior à desta última; 

e) A edificação de equipamento lúdico ou de 
lazer, entendido como o conjunto de materiais 

e estruturas descobertas destinadas a 
recreação privativa, bem como edificações de 

quaisquer outras estruturas descobertas, 
destinadas a utilização privativa e associadas à 

edificação principal com área inferior à desta 
última, com exclusão das piscinas.  

Não faz sentido cada município 
ter o seu conceito de 

equipamento lúdico 

7º [alínea e) do 

n.º 1] 

e) As obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades 
concessionárias de obras ou serviços públicos, 

e) As obras de edificação ou de demolição e os 
trabalhos promovidos por entidades 

concessionárias de obras ou serviços públicos 

ou pela administração indireta do Estado 

Maior coerência com a forma 

como o serviço público é hoje 
promovido. 



quando se reconduzam à prossecução do 

objeto da concessão. 

quando se reconduzam à prossecução do 

objeto da concessão ou dos seus fins 

estatutários. 

9º [n.º 10 e 

novo número] 

10 — A substituição do requerente ou 

comunicante, do titular do alvará de construção 
ou do título de registo emitidos pelo Instituto da 

Construção e do Imobiliário, I. P. (InCI, I. P.), 
do responsável por qualquer dos projetos 

apresentados, do diretor de obra ou do diretor 

de fiscalização de obra deve ser comunicada 
ao gestor do procedimento para que este 

proceda ao respetivo averbamento no prazo de 
15 dias a contar da data da substituição. 

10 — A substituição do requerente ou 

comunicante, do titular do alvará de construção 
ou do título de registo emitidos pelo Instituto da 

Construção e do Imobiliário, I. P. (InCI, I. P.), do 
responsável por qualquer dos projetos 

apresentados, do diretor de obra ou do diretor 
de fiscalização de obra deve ser comunicada, 

no prazo de 15 dias a contar da data da 

substituição, ao gestor do procedimento para 
que este proceda ao respetivo averbamento. 

12 [Novo número] — Nos casos referidos no 
número 10, o gestor procede ao respetivo 

averbamento no prazo de 30 dias, a contar da 
apresentação da comunicação. 

Clarificação e uniformização de 

prazos. 

11º [n.º 2] 
2 — No prazo de oito dias a contar da 
apresentação do requerimento, o presidente da 

câmara municipal profere despacho (…) 

2 — No prazo de 15 dias a contar da 
apresentação do requerimento, o presidente da 

câmara municipal profere despacho (…) 

Os prazos previstos para 
saneamento liminar são 

manifestamente reduzidos, em 

função das consequências que 
poderão advir face ao seu 

incumprimento. 

11º [n.º 7] 

7 — Salvo no que respeita às consultas a que 

se refere o artigo 13.º, se a decisão final 
depender da decisão de uma questão que seja 

da competência de outro órgão administrativo 
ou dos tribunais, deve o presidente da câmara 

municipal suspender o procedimento até que o 

órgão ou o tribunal competente se pronunciem, 
notificando o requerente desse ato, sem 

prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 31.º do 
Código do Procedimento Administrativo. 

7 — Salvo no que respeita às consultas a que 

se refere o artigo 13.º, se a decisão final 
depender da decisão de uma questão que seja 

da competência de outro órgão administrativo 
ou dos tribunais, deve o presidente da câmara 

municipal suspender o procedimento até que o 

órgão ou o tribunal competente se pronunciem, 
notificando o requerente desse ato, sem 

prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º do 
Código do Procedimento Administrativo. 

Correção do artigo 38º, face à Lei 
n.º 42/2014, de 11 de julho, que 

aprova o novo Código do 

Procedimento Administrativo. 

13º [n.º 9] 

9 — Os projetos de arquitetura e os de 
especialidades, bem como os pedidos de 

autorização de utilização, quando 
acompanhados por termo de responsabilidade 

subscrito por técnico autor de projeto 
legalmente habilitado nos termos da lei da 

qualificação profissional exigível aos técnicos 

responsáveis pela elaboração e subscrição de 
projetos, fiscalização de obra e direção de obra 

que ateste o cumprimento das normas legais e 

9 — Os projetos de arquitetura, de 
especialidades, bem como os pedidos de 

autorização de utilização e alteração de 
utilização, quando acompanhados por termo de 

responsabilidade subscrito por técnico 
legalmente habilitado nos termos da lei da 

qualificação profissional exigível aos técnicos 

responsáveis pela elaboração e subscrição de 
projetos, fiscalização de obra e direção de obra 

que ateste o cumprimento das normas legais e 

Já estão incluídos nas normas 
legais e regulamentares 

aplicáveis os planos municipais 
ou intermunicipais de 

ordenamento do território em 
vigor ou as licenças de 

loteamento. 

 
Foram acrescentadas as 

vistorias. 



regulamentares aplicáveis, incluindo a menção 

a plano municipal ou intermunicipal de 

ordenamento do território em vigor ou licença 
de loteamento, ficam dispensados da 

apresentação na câmara municipal de 
consultas, certificações, aprovações ou 

pareceres externos, sem prejuízo da 
necessidade da sua obtenção quando 

legalmente prevista. 

regulamentares aplicáveis, ficam dispensados 

da apresentação na câmara municipal de 

consultas, certificações, aprovações, pareceres 
externos ou vistorias, sem prejuízo da 

necessidade da sua obtenção quando 
legalmente prevista. 

13º [n.º 10] 

10 — A realização de vistoria, certificação, 

aprovação ou parecer, pelo município ou por 

entidade exterior, sobre a conformidade da 
execução dos projetos das especialidades e 

outros estudos com o projeto aprovado ou 
apresentado é dispensada mediante emissão 

de termo de responsabilidade por técnico 
legalmente habilitado para esse efeito, de 

acordo com o respetivo regime legal, que 
ateste essa conformidade. 

10 — [Revogado] 
Face às alterações propostas no 
número anterior. 

13º [n.º 11] 

11 — O disposto no número anterior não se 

aplica às especialidades de eletricidade e de 
gás que são reguladas por legislação especial 

que assegure a segurança das instalações. 

11 — O disposto no número 9 não se aplica às 

especialidades cuja certificação, parecer, 
consulta ou ensaio, conste como obrigatória na 

portaria relativa á instrução dos pedidos. 

As questões relacionadas com a 

instrução dos pedidos deverão 
ser tratadas apenas na respetiva 

portaria. 

13º-A [n.º 7 e 

novo número] 

7 — Caso existam pareceres negativos das 
entidades consultadas, a CCDR promove uma 

reunião, preferencialmente por 
videoconferência, a realizar no prazo de 10 

dias a contar do último parecer recebido dentro 
do prazo fixado nos termos do n.º 4, com todas 

as entidades e com o requerente, tendo em 
vista obter uma solução concertada que 

permita ultrapassar as objeções formuladas, e 
toma decisão final vinculativa no prazo de 10 

dias. 

7 — Caso existam pareceres negativos das 
entidades consultadas, o requerente pode 

solicitar à CCDR que promova uma reunião, 
preferencialmente por videoconferência, a 

realizar no prazo de 10 dias a contar da data da 
apresentação do requerimento, com todas as 

entidades e com o requerente, tendo em vista 
obter uma solução concertada que permita 

ultrapassar as objeções formuladas e tomar 
uma decisão final. 

15 [Novo número] — Não pode ser motivo para 
a emissão de parecer negativo a existência de 

omissões ou irregularidades no requerimento e 

nos elementos instrutórios, depois de decorrido 
o prazo previsto na alínea a) do n.º 5. 

A promoção desta reunião 

poderá revelar-se inútil nas 
situações em que, notificado dos 

pareceres negativos, o 
requerente aceita alterar o 

pedido, de forma a conformar-se 

imediatamente com tais 
pareceres. 

Julgamos que esta norma 
poderia ser mais útil se surgisse 

consagrada não de forma 
vinculativa, mas como uma 

faculdade do requerente, a 
promover apenas por sua 

iniciativa. 
 

17º [n.º 2] 

2 — Quando seja proferida nos termos dos n.ºs 

2 e 3 do artigo 14.º, ou respeite a área sujeita a 
plano de pormenor ou a operação de 

loteamento, tem por efeito a sujeição da 

2 — Quando seja proferida contendo toda a 

informação nos termos da portaria relativa á 
instrução dos pedidos, ou respeite a área 

sujeita a plano de pormenor ou a operação de 

As questões relacionadas com a 

instrução dos pedidos deverão 
ser tratadas apenas na respetiva 

portaria. 



operação urbanística em causa ao regime da 

comunicação prévia, a efetuar nos exatos 

termos em que foi apreciada, e dispensa a 
realização de novas consultas externas. 

loteamento, tem por efeito a sujeição da 

operação urbanística em causa ao regime da 

comunicação prévia, a efetuar nos exatos 
termos em que foi apreciada, e dispensa a 

realização de novas consultas externas. 

22º [n.º 1] 

1 — Os municípios podem determinar, através 
de regulamento municipal, a prévia sujeição a 

discussão pública do licenciamento de 
operações de loteamento com significativa 

relevância urbanística. 

1 — [Revogado] 

Julgamos não fazer sentido cada 

concelho definir quais as 
operações sujeitas a consulta 

pública. Esta disposição dificulta 
a uniformização e clarificação 

das regras. O n.º 2 do presente 

artigo é suficiente. 

22º [alínea c) 

do n.º 2] 

 
c) 10 % da população do aglomerado urbano 

em que se insere a pretensão.  

 
c) 10 % da população da freguesia em que se 

insere a pretensão. 

Ver comentário anterior. 

Julgamos de alterar a redação da 
alínea c) por forma a poder 

aplicar a regra a um dado 
estatístico conhecido. 

23º [n.º 1] 

 

1 — A câmara municipal delibera sobre o 
pedido de licenciamento:  

a) No prazo de 45 dias, no caso de operação 
de loteamento;  

b) No prazo de 30 dias, no caso de obras de 
urbanização;  

c) No prazo de 45 dias, no caso de obras 
previstas nas alíneas c) a f) do n.º 2 do artigo 

4.º;  
d) [Revogada]. 

1 — A câmara municipal delibera sobre o 

pedido de licenciamento, no prazo de 30 dias. 
a) [Revogada]. 

b) [Revogada]. 

c) [Revogada]. 
d) [Revogada]. 

Uniformização de prazos. 

23º [n.º 7] 

7 — Nos casos referidos no número anterior, o 

deferimento do pedido de licença parcial dá 
lugar à emissão de alvará. 

7 — Nos casos referidos no número anterior, a 

câmara municipal delibera sobre o pedido no 
prazo de 30 dias, a contar da apresentação do 

requerimento ou da receção dos elementos a 
que se refere o n.º 3 do artigo 11º e o 

deferimento do pedido de licença parcial dá 
lugar à emissão de alvará.  

Uniformização de prazos. 

24º [n.º 2] 

2 — Quando o pedido de licenciamento tiver 
por objeto a realização das operações 

urbanísticas referidas nas alíneas a) a e) do n.º 

2 do artigo 4.º, o indeferimento pode ainda ter 
lugar com fundamento em: 

(…) 

2 — Quando o pedido de licenciamento tiver por 
objeto a realização das operações urbanísticas 

referidas nas alíneas a) a i) do n.º 2 do artigo 

4.º, o indeferimento pode ainda ter lugar com 
fundamento em: 

(…) 

Propõe-se que os motivos de 

indeferimento referidos no n.º 2 
sejam extensíveis às alíneas h) e 

i) do n.º 2 do artigo 4º, por não 
fazer sentido a sua diferenciação. 

24º [n.º 5] 
5 — O pedido de licenciamento das obras 

referidas na alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º deve 

5 — O pedido de licenciamento das obras 

referidas na alínea c), h) e i) do n.º 2 do artigo 

O motivo de indeferimento 

definido no n.º 5 deve se 



ser indeferido na ausência de arruamentos ou 

de infraestruturas de abastecimento de água e 

saneamento ou se a obra projetada constituir, 
comprovadamente, uma sobrecarga 

incomportável para as infraestruturas 
existentes. 

4.º deve ser indeferido na ausência de 

arruamentos ou de infraestruturas de 

abastecimento de água e saneamento ou se a 
obra projetada constituir, comprovadamente, 

uma sobrecarga incomportável para as 
infraestruturas existentes. 

extensível às alíneas h) e i) do n.º 

2 do artigo 4º. 

27º [n.º 8] 

8 — As alterações à licença de loteamento, 
com ou sem variação do número de lotes, que 

se traduzam na variação das áreas de 
implantação, de construção ou variação do 

número de fogos até 3%, desde que observem 
os parâmetros urbanísticos ou utilizações 

constantes de plano municipal ou 
intermunicipal de ordenamento do território, 

são aprovadas por simples deliberação da 

câmara municipal, com dispensa de quaisquer 
outras formalidades, sem prejuízo das demais 

disposições legais e regulamentares 
aplicáveis. 

8 — As alterações à licença de loteamento, com 
ou sem variação do número de lotes, que se 

traduzam na variação das áreas de 
implantação, de construção ou variação do 

número de fogos até 3% de cada um dos lotes 

do alvará de loteamento, desde que observem 
os parâmetros urbanísticos ou utilizações 

constantes de plano municipal ou intermunicipal 
de ordenamento do território, ficam 

dispensadas de consulta pública e pronúncia 
aos titulares da maioria da área dos lotes 

constantes do alvará, ficando sujeitas a 
averbamento no respetivo alvará. Esse 

averbamento deverá comunicado á 
Conservatória do Registo Predial nos termos do 

n.º 7. 

Pretende-se clarificar que a 

variação de 3% é aplicada a cada 
um dos lotes e não à totalidade 

do loteamento e esclarecer quais 
as formalidades que deverão ser 

cumpridas, pois também nesta 
disposição cada município usa 

formalidades diferentes.  

35º [n.º 3] 3 — [Revogado]. 

3 — Sempre que a comunicação prévia tenha 
por objeto operações de loteamento com 

cedências para o domínio municipal, a câmara 
municipal emite um título, no prazo de 30 dias 

após o pagamento das taxas. 

Eliminação da redação relativa à 
comunicação prévia, a fim de 

evitar a necessidade de 
celebração de escritura pública 

nestes casos. 

43º [n.º 1] 

1 — Os projetos de loteamento devem prever 

áreas destinadas à implantação de espaços 
verdes e de utilização coletiva, infraestruturas 

viárias e equipamentos. 

1 — Salvo nas situações previstas no n.º 4 do 
artigo 44º, os projetos de loteamento devem 

prever áreas destinadas à implantação de 
espaços verdes e de utilização coletiva, 

infraestruturas viárias e equipamentos. 

Clarificação do procedimento. Se 

não se justificar a localização de 

qualquer equipamento ou espaço 
verde públicos, estas áreas não 

têm que estar previstas nos 
projetos de loteamento. 

44º [n.º 3] 

3 — As parcelas de terreno cedidas ao 
município integram-se no domínio municipal 

com a emissão do alvará ou, nas situações 
previstas no artigo 34.º, através de instrumento 

notarial próprio a realizar no prazo de 20 dias 
após a receção da comunicação prévia, 

devendo a câmara municipal definir, no alvará 

ou no instrumento notarial, as parcelas afetas 
aos domínios público e privado do município. 

3 — As parcelas de terreno cedidas ao 

município integram-se no domínio municipal 
com a emissão do título. 

Eliminação da redação relativa à 
comunicação prévia, a fim de 

evitar a necessidade de 
celebração de escritura pública 

nestes casos. 



48º-A  

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a 

alteração de operação de loteamento objeto de 

comunicação prévia só pode ser apresentada 
se for demonstrada a não oposição dos 

titulares da maioria dos lotes constantes da 
comunicação. 

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a 

alteração de operação de loteamento objeto de 

comunicação prévia só pode ser apresentada 
se for demonstrada a não oposição dos titulares 

da maioria da área dos lotes constantes da 
comunicação. 

O princípio deverá ser o mesmo 
do n.º 3 do artigo 27º. 

53º  

1 — Com a deliberação prevista no artigo 26.º 
ou através de regulamento municipal nas 

situações previstas no artigo 34.º, o órgão 
competente para o licenciamento das obras de 

urbanização estabelece: 

(…) 
2 — Nas situações previstas no artigo 34.º, o 

prazo de execução é o fixado pelo interessado, 
não podendo, no entanto, ultrapassar os limites 

fixados mediante regulamento municipal.  
3 — O prazo estabelecido nos termos da alínea 

a) do n.º 1 e do n.º 2 pode ser prorrogado a 
requerimento fundamentado do interessado, 

por uma única vez e por período não superior a 
metade do prazo inicial, quando não seja 

possível concluir as obras dentro do prazo para 

o efeito estabelecido.  
4 — Quando a obra se encontre em fase de 

acabamentos, pode ainda o presidente da 
câmara municipal, a requerimento 

fundamentado do interessado, conceder nova 
prorrogação, mediante o pagamento de um 

adicional à taxa referida no n.º 2 do artigo 116.º, 
de montante a fixar em regulamento municipal. 

5 — O prazo referido no n.º 2 pode ainda ser 
prorrogado em consequência de alteração da 

licença ou da comunicação prévia. 

6 — A prorrogação do prazo nos termos 
referidos nos números anteriores não dá lugar 

à emissão de novo alvará nem à apresentação 
de nova comunicação prévia, devendo ser 

averbada no alvará ou comunicação 
existentes. 

7 — As obras de urbanização com as 
condições definidas na licença ou 

comunicação prévia podem ser alteradas por 
iniciativa da câmara municipal, nos termos e 

1 — Com a deliberação prevista no artigo 26.º, 

o órgão competente para o licenciamento das 

obras de urbanização estabelece: 
(…) 

2 — O prazo de execução é o fixado pelo 
interessado, não podendo, no entanto, 

ultrapassar os limites fixados mediante 
regulamento municipal.  

3 — O prazo estabelecido para execução das 
obras pode ser prorrogado a requerimento 

fundamentado do interessado, por uma única 
vez e por período não superior a metade do 

prazo inicial, quando não seja possível concluir 

as obras dentro do prazo para o efeito 
estabelecido. 

4 — [Inalterado] 
5 — O prazo estabelecido pode ainda ser 

prorrogado em consequência de alteração da 
licença ou da comunicação prévia. 

6 — [Inalterado] 
7 — As obras de urbanização com as condições 

definidas na licença podem ser alteradas por 
iniciativa da câmara municipal, nos termos e 

com os fundamentos estabelecidos no artigo 

48.º 
8 [Novo número] — A câmara municipal decide 

sobre os pedidos referidos nos nºs 3 e 4 no 
prazo de 30 dias, a contar da apresentação do 

requerimento e o prazo de execução das obras 
conta-se do termo do prazo inicialmente fixado. 

 

Em sequência da proposta 
anterior de fixar que as obras de 

urbanização estão sempre 
sujeitas a licenciamento [n.º 4º da 

alínea b) do n.º 2] 
 

 

 
 

Não faz sentido o limite do prazo 
só para as comunicações 

prévias. 
O n.º 2 refere-se apenas às 

situações previstas no artigo 34º 
(comunicações prévias). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Uniformização de prazos. 



com os fundamentos estabelecidos no artigo 

48.º 

56º 

1 — O interessado pode requerer a execução 

por fases das obras de urbanização, 
identificando as obras incluídas em cada fase, 

o orçamento correspondente e os prazos 

dentro dos quais se propõe requerer a 
respetiva licença.  

2 — O requerimento referido no número 
anterior deve ser preferencialmente 

apresentado com o pedido de licenciamento de 
loteamento ou, quando as obras de 

urbanização não se integrem em operação de 
loteamento, com o pedido de licenciamento das 

mesmas, podendo, contudo, ser apresentado 
em qualquer momento do procedimento, desde 

que não tenha ainda sido proferida decisão 

final.  
3 — Cada fase deve ter coerência interna e 

corresponder a uma zona da área a lotear ou a 
urbanizar que possa funcionar 

autonomamente.  
4 — O requerimento é decidido no prazo de 30 

dias a contar da data da sua apresentação.  
5 — Admitida a execução por fases, o alvará 

abrange apenas a primeira fase das obras de 
urbanização, implicando cada fase 

subsequente um aditamento ao alvará. 

6 — Quando se trate de operação efetuada ao 
abrigo de comunicação prévia, o interessado 

identifica na comunicação as fases em que 
pretende proceder à execução das obras de 

urbanização, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 1, 

2 e 3. 

1 — [Inalterado] 
2 — O requerimento referido no número 

anterior deve ser preferencialmente 

apresentado com o pedido de licenciamento de 
loteamento, propondo o faseamento da 

operação de loteamento fazendo corresponder 
as infraestruturas das fases aos lotes por elas 

servidos.  
3 [Novo número] — Quando as obras de 

urbanização não se integrem em operação de 
loteamento, o pedido de faseamento deve ser 

apresentado com o pedido de licenciamento 
das mesmas, podendo, contudo, ser 

apresentado em qualquer momento do 

procedimento, desde que não tenha ainda sido 
proferida decisão final.  

4 — [Anterior 3, inalterado] 
5 — [Anterior 4, inalterado] 

6 — [Anterior 5, inalterado] 
6 — [Revogado]. 

 
 

Pretende-se clarificar que o 
alvará de loteamento com obras 

de urbanização deverá ser 

faseado, de forma a garantir que 
as infraestruturas a fasear 

servem os lotes que dependem 
das mesmas. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Em sequência da proposta 

anterior de fixar que as obras de 
urbanização estão sempre 

sujeitas a licenciamento [n.º 4º da 
alínea b) do n.º 2] 

57º [n.º 6] 

6 — O disposto no n.º 4 do artigo 44.º é 

aplicável aos procedimentos de licenciamento 

e de comunicação prévia de obras quando a 
operação contemple a criação de áreas de 

circulação viária e pedonal, espaços verdes e 
equipamento de uso privativo. 

6 — O disposto no n.º 4 do artigo 44.º é 

aplicável aos procedimentos de licenciamento e 

de comunicação prévia de obras quando a 
operação contemple a criação de áreas de 

circulação viária e pedonal, espaços verdes e 
equipamento de natureza privada. 

Uniformização de conceitos. 



58º  

1 — A câmara municipal fixa, com o 
deferimento do pedido de licenciamento das 

obras referidas nas alíneas c) a f) do n.º 2 do 
artigo 4.º, o prazo de execução da obra, em 

conformidade com a programação proposta 

pelo requerente.  
2 — Nas situações previstas no n.º 4 do artigo 

4.º, o prazo de execução é o fixado pelo 
interessado, não podendo, no entanto, 

ultrapassar os limites fixados mediante 
regulamento municipal.  

 

1 — O prazo de execução é o fixado pelo 

interessado, não podendo, no entanto, 

ultrapassar os limites fixados mediante 
regulamento municipal.  

2 — [Revogado] 
(…) 

10 [Novo número] — A câmara municipal 
decide sobre os pedidos referidos nos nºs 5 e 6 

no prazo de 30 dias, a contar da apresentação 
do requerimento e o prazo de execução das 

obras conta-se do termo do prazo inicialmente 
fixado. 

Nas situações previstas no artigo 34º o 

requerente informa a câmara municipal do novo 
prazo, para a qual não recai qualquer decisão e 

o pagamento das taxas faz-se por 
autoliquidação. 

Propõe-se que os municípios 

fixem em regulamento os prazos 
máximos para os licenciamentos 

e para as comunicações prévias. 

 
 

 
 

 
Uniformização de prazos. 

Artigo 61.º 

 
Identificação do diretor de obra  

O titular da licença de construção e 
apresentante da comunicação prévia ficam 

obrigados a afixar numa placa em material 

imperecível no exterior da edificação ou a 
gravar num dos seus elementos externos a 

identificação do diretor de obra. 

[Revogado] 

Propõe-se que essa informação 
seja incluída no aviso de 

publicitação de operações 
urbanísticas (Portaria 228/2015, 

de 3 de agosto) 

62º 

1 — A autorização de utilização de edifícios ou 

suas frações autónomas na sequência de 
realização de obra sujeita a controlo prévio 

destina-se a verificar a conclusão da operação 
urbanística, no todo ou em parte, e a 

conformidade da obra com o projeto de 

arquitetura e arranjos exteriores aprovados e 
com as condições do respetivo procedimento 

de controlo prévio, assim como a conformidade 
da utilização prevista com as normas legais e 

regulamentares que fixam os usos e utilizações 
admissíveis, podendo contemplar utilizações 

mistas. 
2 — No caso dos pedidos de autorização de 

utilização, de alteração de utilização ou de 
alguma informação constante de licença de 

utilização que já tenha sido emitida, que não 

sejam precedidos de operações urbanísticas 

1 — A autorização de utilização de edifícios ou 
suas frações autónomas na sequência de 

realização de obra sujeita a licenciamento e 
comunicação prévia destina-se a verificar a 

conclusão da operação urbanística, no todo ou 
em parte, e a conformidade da obra com o 

projeto de arquitetura e especialidades e com 
as condições do licenciamento ou comunicação 

prévia, assim como a conformidade da 
utilização prevista com as normas legais e 

regulamentares que fixam os usos e utilizações 

admissíveis, podendo contemplar utilizações 
mistas. 

2 — [Inalterado] 
3 [Novo] — Estão dispensadas de autorização 

de utilização as operações precedidas de 
licença ou comunicação prévia de obras de 

Clarificação do procedimento e 
simplificação da redação 



sujeitas a controlo prévio, a autorização de 

utilização de edifícios ou suas frações 

autónomas destina-se a verificar a 
conformidade da utilização prevista com as 

normas legais e regulamentares que fixam os 
usos e utilizações admissíveis, bem como a 

idoneidade do edifício ou sua fração autónoma 
para o fim pretendido, podendo contemplar 

utilizações mistas. 

alteração, das quais não decorra a modificação 

das caraterísticas da utilização antecedente. 

63º  

1 — O pedido de autorização de utilização deve 

ser instruído com as telas finais, 

acompanhadas de termo de responsabilidade 
subscrito pelo diretor de obra ou pelo diretor de 

fiscalização de obra, no qual aqueles devem 
declarar que a obra está concluída e que foi 

executada de acordo com os projetos de 
arquitetura e especialidades, bem como com 

os arranjos exteriores aprovados e com as 
condições do respetivo procedimento de 

controlo prévio e que as alterações efetuadas 
ao projeto estão em conformidade com as 

normas legais e regulamentares que lhe são 

aplicáveis. 
2 — O pedido de autorização de utilização 

pode ainda ser instruído com termo de 
responsabilidade subscrito por pessoa 

legalmente habilitada a ser autor de projeto, 
nos termos do regime jurídico que define a 

qualificação profissional exigível aos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de 

projetos, pela fiscalização de obra e pela 
direção de obra. 

3 — O pedido de autorização de utilização, 

bem como as suas alterações, é apresentado 
através da plataforma eletrónica referida no n.º 

1 do artigo 8.º -A, podendo ser utilizado o 
«Balcão do Empreendedor», para os pedidos 

relativos à instalação de estabelecimento e 
respetivas alterações de utilização, nos termos 

a regulamentar na portaria a que se refere o n.º 
4 do artigo 8.º -A. 

1 — O pedido de autorização de utilização deve 

ser instruído com: 
a) Telas finais, quando aplicável; 

b) Termo de responsabilidade subscrito pelo 
diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização de 

obra, no qual aqueles devem declarar que a 
obra está concluída e que foi executada em 

cumprimentos das condições de licenciamento 
ou comunicação prévia; 

c) Vistorias, certificações ou aprovações de 

entidades externas, correspondentes aos 
projetos de especialidades, sem prejuízo do 

disposto no n.º 9 do artigo 13º. 
2 — Se por motivos devidamente justificados 

não for possível a apresentação do termo de 
responsabilidade referido na alínea b) do 

número anterior, admite-se a apresentação de 
termo de responsabilidade por outra pessoa 

legalmente habilitada a ser autor de projeto, 
diretor de obra ou de fiscalização, nos termos 

do regime jurídico que define a qualificação 

profissional exigível aos técnicos responsáveis 
pela elaboração e subscrição de projetos, pela 

fiscalização de obra e pela direção de obra. 
3 — [Inalterado]  

 

Clarificação do procedimento e 
simplificação da redação. 



64º  

1 — A autorização de utilização é concedida no 

prazo de 10 dias a contar da receção do 

requerimento, com base 
nos termos de responsabilidade referidos no 

artigo anterior, salvo na situação prevista no 
número seguinte. 

2 — O presidente da câmara municipal, 
oficiosamente ou a requerimento do gestor do 

procedimento e no prazo previsto no número 
anterior, determina a realização de vistoria, a 

efetuar nos termos do artigo seguinte, quando 
se verifique alguma das seguintes situações: 

a) O pedido de autorização de utilização não 

estar instruído com os termos de 
responsabilidade previsto no artigo anterior; 

b) Existirem indícios sérios, nomeadamente 
com base nos elementos constantes do 

processo ou do livro de obra, a concretizar no 
despacho que determina a vistoria, de que a 

obra se encontra em desconformidade com o 
respetivo projeto ou condições estabelecidas; 

c) Tratando -se da autorização prevista no n.º 
2 do artigo 62.º, existam indícios sérios de que 

o edifício, ou sua fração autónoma, não é 

idóneo para o fim pretendido. 
3 — Quando o pedido de autorização de 

utilização for instruído com termo de 
responsabilidade referido no n.º 2 do artigo 

anterior, é dispensada a realização de vistoria 
municipal, bem como a apresentação na 

câmara municipal de certificações, aprovações 
e pareceres externos, bastando a comunicação 

da conclusão dos trabalhos, acompanhada de 
declaração subscrita pelo autor do projeto e 

pelo diretor de obra ou diretor de fiscalização 

de obra, de que tais elementos foram obtidos. 

1 — [Inalterado] 

2 — O presidente da câmara municipal, 
oficiosamente ou a requerimento do gestor do 

procedimento e no prazo previsto no número 
anterior, determina a realização de vistoria, a 

efetuar nos termos do artigo seguinte, quando 
se verifique alguma das seguintes situações: 

a) [Revogar] 

b) [Inalterada] 
c) [Inalterada] 

3 — Quando o pedido de autorização de 
utilização não estiver instruído com os 

elementos legalmente exigíveis, é aplicável o 
disposto na alínea a) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 

11º. 

Clarificação do procedimento e 

simplificação da redação.  
 

Dispensa de realização de 
vistoria pela câmara municipal, 

quando se verifique que o pedido 
não se encontra corretamente 

instruído. Face ao previsto no n.º 
2 do artigo 63º, não encontramos 

qualquer justificação para a não 
apresentação dos termos de 

responsabilidade. 

65º 

1 — A vistoria realiza -se no prazo de 15 dias a 

contar da decisão do presidente da câmara 
referida no n.º 2 do artigo anterior, decorrendo 

sempre que possível em data a acordar com o 
requerente. 

2 — A vistoria é efetuada por uma comissão 
composta, no mínimo, por três técnicos, a 

1 — [Inalterado] 

2 — [Inalterado] 
3 — [Inalterado] 

4 [novo] — A vistoria destina-se a verificar a 
conclusão da operação urbanística, no todo ou 

em parte, e a conformidade da obra com o 
projeto de arquitetura e com as condições do 

É impossível comprovar o 

cumprimento dos projetos de 

especialidades na vistoria, pelo 
que propomos a introdução de 

um novo numero que acautele o 
seu cumprimento. 



designar pela câmara municipal, dos quais pelo 

menos dois devem ter habilitação legal para ser 

autor de projeto, correspondente à obra objeto 
de vistoria, segundo o regime da qualificação 

profissional dos técnicos responsáveis pela 
elaboração e subscrição de projetos. 

3 — A data da realização da vistoria é 
notificada pela câmara municipal ao requerente 

da autorização de utilização, o qual pode fazer-
se acompanhar dos autores dos projetos e do 

técnico responsável pela direção técnica da 
obra, que participam, sem direito a voto, na 

vistoria. 

4 — As conclusões da vistoria são 
obrigatoriamente seguidas na decisão sobre o 

pedido de autorização. 
5 — No caso da imposição de obras de 

alteração decorrentes da vistoria, a emissão da 
autorização requerida depende da verificação 

da adequada realização dessas obras, 
mediante nova vistoria a requerer pelo 

interessado, a qual deve decorrer no prazo de 
15 dias a contar do respetivo requerimento. 

6 — Não sendo a vistoria realizada nos prazos 

referidos nos n.ºs 1 ou 5, o requerente pode 
solicitar a emissão do título de autorização de 

utilização, mediante a apresentação do 
comprovativo do requerimento da mesma nos 

termos do artigo 63.º ou do número anterior, o 
qual é emitido no prazo de cinco dias e sem a 

prévia realização de vistoria. 

licenciamento ou comunicação prévia, assim 

como a conformidade da utilização prevista 

com as normas legais e regulamentares que 
fixam os usos e utilizações admissíveis, sendo 

que o cumprimento dos projetos de 
especialidade deverá ser comprovado com a 

apresentação de termos de responsabilidade, 
certificações ou ensaios legalmente previstos.  

5 — [Anterior 4, inalterado] 
6 — [Anterior 5, inalterado] 

7 — [Anterior 6, inalterado] 

65º-A [Novo 
artigo] 

 

 

Indeferimento do pedido de autorização 
1 [Novo] — O pedido de autorização de 

utilização é indeferido quando, da análise dos 
elementos instrutórios apresentados ou da 

vistoria realizada, se conclua que o edifício ou 
suas frações autónomas, não se encontram 

concluídos, no todo ou em parte consoante o 
pedido efetuado, ou em conformidade com os 

projetos aprovados ou apresentados.  
2 [Novo] — Sem prejuízo do disposto no 

número anterior, o pedido de alteração de 
utilização é indeferido quando a utilização 

O RJUE é omisso quanto à 
possibilidade dos pedidos de 

autorização de utilização 
poderem ser indeferidos. 



prevista viole as normas legais e 

regulamentares que fixam os usos e utilizações 

admissíveis, ou se conclua que o edifício ou sua 
fração autónoma não são idóneos para o fim 

pretendido. 

74º [n.º 3] 
3 — A autorização de utilização dos edifícios é 

titulada por alvará. 

3 — A autorização de utilização dos edifícios é 
titulada por alvará, cujo requerimento inicial tem 

implícito o pedido de emissão do alvará 
respetivo. 

Simplificação processual. Não 

encontramos fundamento para 
que a autorização de utilização e 

o respetivo alvará sejam 
concedidos em dois momentos 

distintos. Até porque nos motivos 

de caducidade, não está prevista 
a caducidade dos pedidos de 

autorização de utilização. 

76º [n.º 1] 

1 — O interessado deve, no prazo de um ano 

a contar da data da notificação do ato de 
licenciamento ou da autorização de utilização, 

requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos 

previstos em portaria aprovada pelo membro 

do Governo responsável pelo ordenamento do 
território. 

1 — O interessado deve, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação do ato de 

licenciamento, requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os 

elementos previstos em portaria aprovada pelo 
membro do Governo responsável pelo 

ordenamento do território. 

Em sequencia da proposta 
anterior. 

80º [n.º 4] 

4 — No prazo de 60 dias a contar do início dos 
trabalhos relativos às operações urbanísticas 

referidas nas alíneas c) a e) do n.º 2 do artigo 
4.º deve o promotor da obra apresentar na 

câmara municipal cópia das especialidades e 
outros estudos. 

4 — [Revogado] 

Se em sede de licenciamento já 
apresentou os projetos de 

especialidades, não se percebe o 
porquê de voltar a apresentar. E 

o que acontece se não 
apresentar? 

80º-A [n.º 1] 

1 — Até cinco dias antes do início dos 

trabalhos, o promotor informa a câmara 
municipal dessa intenção, comunicando 

também a identidade da pessoa, singular ou 
coletiva, encarregada da execução dos 

mesmos. 

1 — Até cinco dias antes do início dos 

trabalhos, independentemente de estarem 
isentas de controlo prévio ou da sua sujeição a 

prévio licenciamento, comunicação prévia ou 
autorização de utilização, o promotor informa a 

câmara municipal dessa intenção, 
comunicando também a identidade da pessoa, 

singular ou coletiva, encarregada da execução 
dos mesmos, sempre que a mesma não conste 

do processo. 

Clarificar que o início dos 

trabalhos tem que ser 
comunicado, mesmo nas obras 

isentas. 
Coordenar ainda com as 

exigências do n.º 4 artigo 22º Lei 
n.º 40/2015, de 1 de junho 

dispensando a entrega de 
elementos que já constem do 

processo. 

83º [n.º 1] 

1 — Podem ser realizadas em obra alterações 
ao projeto, mediante comunicação prévia nos 

termos previstos no artigo 35.º, desde que essa 
comunicação seja efetuada com a 

antecedência necessária para que as obras 

1 — Podem ser realizadas em obra alterações 
ao projeto, mediante comunicação prévia nos 

termos previstos no artigo 35.º, desde que essa 
comunicação seja efetuada previamente à 

execução das obras. 

Pretende-se a clarificação deste 
número. Se as obras não forem 

comunicadas previamente à sua 
execução, pode não ser possível 

dar cumprimento ao disposto no 



estejam concluídas antes da apresentação do 

requerimento a que se refere o n.º 1 do artigo 

63.º 

n.º 8 do artigo 35º, que refere que 

a câmara municipal deve, em 

sede de fiscalização sucessiva, 
inviabilizar a execução das 

operações urbanísticas que não 
cumprem as normas e 

condicionantes legais e 
regulamentares. 

88º 

1 — Quando as obras já tenham atingido um 
estado avançado de execução mas a licença 

ou comunicação prévia haja caducado, pode 
ser requerida a concessão de licença especial 

para a sua conclusão, desde que não se 
mostre aconselhável a demolição da obra, por 

razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou 
económicas. 

1 — Quando as obras já tenham atingido um 
estado avançado de execução mas a licença ou 

comunicação prévia haja caducado, pode ser 

requerida a concessão de licença especial para 
a sua conclusão, desde que não se mostre 

aconselhável a demolição da obra, por razões 
ambientais, urbanísticas, técnicas ou 

económicas, aplicando-se o disposto no artigo 
60º. 

2 [Novo número] — A câmara municipal decide 
sobre o pedido no prazo de 30 dias, a contar da 

apresentação do requerimento ou dos 
elementos solicitados nos termos do n.º 3 do 

artigo 11º. 

 
Não se percebe o porquê de ter 

sido retirada a aplicação do artigo 

60º. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uniformização de prazos 

98º [alínea c) 

do n.º 1] 

c) A execução de trabalhos em violação do 

disposto no n.º 2 do artigo 80.º -A; 

c) A não comunicação do início dos trabalhos, 
conforme previsto no artigo 80º-A e a execução 

de trabalhos em violação do disposto no n.º 2 
do mesmo artigo. 

 

102º-A [nºs 2 e 
5] 

2 — O procedimento de legalização deve ser 

instruído com os elementos exigíveis em 

função da pretensão concreta do requerente, 
com as especificidades constantes dos 

números seguintes. 
(…) 

5 — Pode ser dispensado o cumprimento de 
normas técnicas relativas à construção cujo 

cumprimento se tenha tornado impossível ou 
que não seja razoável exigir, desde que se 

verifique terem sido cumpridas as condições 
técnicas vigentes à data da realização da 

operação urbanística em questão, competindo 
ao requerente fazer a prova de tal data.  

 

2 — O procedimento de legalização deve ser 
instruído com os elementos exigíveis em função 

da pretensão concreta do requerente, com as 

especificidades constantes dos números 
seguintes e a tramitação processual aplicável 

ao procedimento de legalização, segue, com as 
devidas adaptações, o procedimento de 

licenciamento. 
(…) 

5 — Pode ser dispensado o cumprimento de 
normas técnicas relativas à construção e dos 

instrumentos de planeamento municipal cujo 
cumprimento se tenha tornado impossível ou 

que não seja razoável exigir, desde que se 
verifique terem sido cumpridas as condições 

técnicas vigentes à data da realização da 

operação urbanística em questão, sem prejuízo 

Deverá ser dada abertura aos 
municípios para decidirem sobre 

a aceitação da dispensa do 
cumprimento das regras de 

planeamento em vigor no 
momento da legalização, sem 

que para tal necessitem de 

alterar os atuais respetivos 
instrumentos de planeamento 

municipal ou intermunicipal. 



das servidões administrativas ou restrições de 

utilidade pública, competindo ao requerente 

fazer a prova de tal data. 

116º 

1 — A emissão dos alvarás de licença e 

autorização de utilização previstas no presente 

diploma estão sujeitas ao pagamento das taxas 
a que se refere a alínea b) do artigo 6.º da Lei 

n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, alterada 
pelas Leis n.ºs 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 

e 117/2009, de 29 de dezembro. 
2 — A emissão do alvará de licença e a 

comunicação prévia de loteamento estão 
sujeitas ao pagamento das taxas a que se 

refere a alínea a) do artigo 6.º da Lei n.º 53 -
E/2006, de 29 de dezembro, alterada pelas 

Leis n.ºs 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e 

117/2009, de 29 de dezembro. 
3 — A emissão do alvará de licença e a 

comunicação prévia de obras de construção ou 
ampliação em área não abrangida por 

operação de loteamento estão igualmente 
sujeitas ao pagamento da taxa referida no 

número anterior. 

1 — A emissão dos alvarás de licença, 

legalização e autorização de utilização 
previstas no presente diploma, estão sujeitas 

ao pagamento das taxas a que se refere a 
alínea b) do artigo 6.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 

29 de dezembro, alterada pelas Leis n.ºs 64 -
A/2008, de 31 de dezembro, e 117/2009, de 29 

de dezembro. 

2 — A emissão do alvará de licença, 
legalização e a comunicação prévia de 

loteamento estão sujeitas ao pagamento das 
taxas a que se refere a alínea a) do artigo 6.º da 

Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, alterada 
pelas Leis n.ºs 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 

e 117/2009, de 29 de dezembro. 
3 — A emissão do alvará de licença, 

legalização e a comunicação prévia de obras de 
construção ou ampliação em área não 

abrangida por operação de loteamento estão 

igualmente sujeitas ao pagamento da taxa 
referida no número anterior. 

Esclarecer que as legalizações 

estão sujeitas ao pagamento de 
taxas. 

117º [n.º 1] 

1 — O presidente da câmara municipal, com o 
deferimento do pedido de licenciamento, 

procede à liquidação das taxas, em 
conformidade com o regulamento aprovado 

pela assembleia municipal. 

1 — O presidente da câmara municipal, com o 
deferimento do pedido de licenciamento ou de 

legalização, procede à liquidação das taxas, em 
conformidade com o regulamento aprovado 

pela assembleia municipal. 

Esclarecer que as legalizações 

estão sujeitas ao pagamento de 
taxas. 

126º  

1 — A câmara municipal envia mensalmente 
para o Instituto Nacional de Estatística os 

elementos estatísticos identificados em 
portaria dos membros do Governo 

responsáveis pela administração local e pelo 
ordenamento 

do território. 

2 — Os suportes a utilizar na prestação da 
informação referida no número anterior serão 

fixados pelo Instituto Nacional de Estatística, 
após auscultação das entidades envolvidas. 

1 — A câmara municipal envia mensalmente 

para o Instituto Nacional de Estatística os 
alvarás emitidos e os formulários das 

comunicações prévias. 

2 — [Revogado] 

O requerente, após a emissão do 
alvará ou apresentação de 

comunicação prévia, deveria 
estar obrigado a apresentar junto 

do Instituto Nacional de 
Estatística, a correspondente 

ficha estatística devidamente 
preenchida, devendo o 

cumprimento dessa obrigação 
ser assegurado por esse 

organismo, tal como já acontece 
com diversas entidades. 
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