
Artigo Assunto Participação/ Sugestão Tipo
Parte A Parte geral

Título I […]

Título II Disposições comuns

A-2/3.º
nº 3

Forma de 
apresentação dos 
requerimentos

revogar o n.º 3 em razão do processo de implementação da 
apresentação e instrução dos requerimentos relativos aos 
procedimentos urbanísticos estar concluído

alteração material 

A-2/5.º
nº 1 

Suprimento de 
deficiências do 
requerimento

alteração de forma alteração formal

A-2/10.º
n.º 5

Títulos dos atos 
administrativos

Incrementa-se um número ao artigo para abranger nesta norma  
os títulos do Balcão Único Eletrónico , como o Alojamento Local 

alteração material - 
não substancial

A-2/13.º - B; 
A-2/14.º, 
A-2/15.º

Não sendo recomendável a renumeração efetua-se a reposição 
da renumeração que foi alterada no documento submetido a 
consulta pública

alteração formal

A-2/15.º-B , 
n.º 1 

Desmaterialização de 
procedimentos

Incrementa-se nova norma  -  determina que procedimentos 
urbanísticos e de ocupação do espaço público são digitais

alteração material 

A-2/15.º-B , 
n.º 2

Desmaterialização de 
procedimentos

Todos os procedimentos urbanísticos, de ocupação do espaço 
público e dos demais serviços em que já se encontre 
implementada a tramitação eletrónica, são digitais.

alteração material 

A-2/15.º-B , 
n.º 2

Desmaterialização de 
procedimentos

Retira-se a possibilidade de fornecer em suporte de papel alteração material 

 A-2/16.º 
Não sendo recomendável a renumeração efetua-se a reposição 
da renumeração que foi alterada no documento submetido a 
consulta pública

alteração formal

A-2/17.º 
Não sendo recomendável a renumeração efetua-se a reposição 
da renumeração que foi alterada no documento submetido a 
consulta pública

alteração formal

Parte B
Estabelece os princípios e fixa as regras aplicáveis às diferentes 

operações urbanísticas

B-1/2.º , al. 
b) n.º 1

Condições gerais de 
edificabilidade

Via habilitante
clarifica a denominação de via habilitante, referida no artigo 
113.º, n.º 4 do RPDM

alteração material - 
não substancial

Tabela ponderação participações prestadas em consulta pública 1



Artigo Assunto Participação/ Sugestão Tipo

B-1/2.º n.º 2 Condições gerais de 
edificabilidade

Incrementa-se o número 2 para clarificar aplicação do artigo 
30.º, alínea d), n.º 30 do RPDM quanto à aplicação do 
afastamento dos pisos superiores aos limites dos terrenos

alteração material - 
não substancial

B-1/2.º n.º 3 Condições gerais de 
edificabilidade

Incrementa-se o número 3 para transpor a norma que faz parte 
da  Nota de Serviço] 
"Medidas mitigadoras da criação de fogos com fins 
exclusivamente turísticos "

alteração material

B-1/3.º 
al d)

Compatibilidade de 
usos e atividades

Sugestão:
substitui-se a nomeação do DL 9/2007, por a indicação mais 
genérica   regime jurídico relativo à prevenção do ruído e de 
controlo da poluição sonora com o objetivo de acautelar a 
eventual evolução legislativa

alteração formal

B-1/3.º 
n.º 6

Compatibilidade de 
usos e atividades

 introdução de norma que visa acautelar incompatibilidade de 
usos

alteração material - 
não substancial

B-1/5.º , n.1 Construção Sugestão decorrente da reunião APA e AEdP - 18/10/221

B-1/5.º , n.1 Construção
Substituição do termo “cave” por construção "abaixo da cota de 
soleira" ajustando o termo à 2ª revisão do PDM e aos conceitos 
técnicos fixados pelo DR n.º 5/2019 de 27 de setembro

alteração formal

B-1/5.º , n.2 Construção repõe a numeração, mantendo-se o n.º 2 com redação anterior

B-1/5.º , n.3 Construção
incremento da norma por indicação da reunião com a APA / ARH 
Norte de 18/10/2021, uma vez que pretende-se que não seja 
aceite qualquer rebaixamento do nível freático

aditamento

B-1/7.º 
repõe-se numeração que foi alterada  no documento submetido 
a consulta pública - renumerando-se todos os artigos a partir do 
artigo 7.º até ao B-1/44.º 

alteração formal

B-1/8.º n.º 1 
al a) e 
al d)

Bairros habitacionais

procede-se à retificação da designação de alguns bairros como o 
"Grupo Residencial do Grémio dos Armazenistas de Mercearia " 
e acrescenta-se a "Unidade Residencial de Ramalde " e outros da 
época do Estado Novo de iniciativa Pública que não estavam 
designados, que são Condominhas,Viso e de iniciativa privada  
Ignez e Bloco “Empresa Industrial do Ouro "

alteração material - 
não substancial
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B-1/8.º 
n.º2  c)

B-1/8.º n.º3

Bairros habitacionais
substituir o termo “rés-do-chão” por Piso 1  
(conforme RPDM e o Decreto Regulamentar n.º 5/2019 fixa 
conceitos técnicos  )

alteração formal

B-1/8.º 
n.º2  d)

Bairros habitacionais
incremento de nova alínea para clarificar aplicação do artigo 
30.º do RPDM 

aditamento

B-1/8.º 
n.º2  e)

Bairros habitacionais
introdução de exceção às normas de manutenção e salvaguarda 
das preexistências com fundamento na descaraterização da 
envolvente

aditamento

B-1/8.º
n.º 3 

Bairros habitacionais
substituição do termo “rés-do-chão” por  1 Piso
(conforme RPDM e o Decreto Regulamentar n.º 5/2019 fixa 
conceitos técnicos  )

alteração formal

B-1/8.º 
n.º 4 

Bairros habitacionais Sugestão de rectificações alteração formal

B-1/9.º n.º 4, 
al. b)

Corpos balançados
salvaguardar que os elementos meramente decorativos não 
prejudicam as condições de ventilação e salubridade dos 
edifícios contíguos

alteração material - 
não substancial

B-1/13.º n.º 
1 Estendais

revoga-se a obrigatoriedade de prever, na organização dos 
fogos, um espaço para lavandaria e estendal. 

alteração material - 
não substancial

B-1/14.º
n.º 4 Muros de vedação correção de forma - erros de concordância alteração formal

B-1/19.º - A 
Isenções em matéria 
de estacionamento

Transposição da Ordem de Serviço que implementa medidas 
mitigadoras da criação de fogos com fins exclusivamente 
turísticos

alteração material

B-1/21.º
n.º 2 

Execução e 
manutenção

Sugestão OA - NUD/444984/2021/CMP
projecto Espaços Verdes (…) elaborado por Arquiteto Paisagista 
ou técnico legalmente habilitado nos termos do regime jurídico 
que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela 
fiscalização de obra e pela direção de obra.

alteração material - 
não substancial

B-1/25.º
Execução das 
operações urbanísticas 
sujeitas a comunicação 
prévia

conforme as regras de legística repõe-se a a numeração 
preexistente. São revogados os n.ºs 2, 4 e 5 

alteração formal
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B-1/27.º 
atualização da 
definição “custo de 
referência”

atualização da definição “custo de referência”

C (€) - “custo de referência” do m2 da área de edificação 
estabelecido os termos do regime de habitação de custos 
controlados (Portaria n.º 281/2021, de 3 de dezembro) 
conforme o n.º 9 da Portaria n.º 65/2019.

alteração material

B-1/28.º 
atualização da 
definição “custo de 
referência”

atualização da definição “custo de referência”

C (€) - “custo de referência” do m2 da área de edificação 
estabelecido mensalmente nos termos do regime de habitação 
de custos controlados (Portaria n.º 281/2021, de 3 de 
dezembro) conforme o n.º 9 da Portaria n.º 65/2019.

alteração material

B-1/29.º n.º 
3 al. ii) 

Consulta Pública

substituir o termo “área bruta de construção  ” por área de 
edificação 
(conforme RPDM e Decreto Regulamentar n.º 5/2019 que fixa 
conceitos técnicos  )

alteração formal

B-1/29.º n.º 
3 
al. iv) 

Consulta Pública

substituir o termo “unidade comercial de dimensão relevante  ” 
por grande superfície comercial
(conforme DL n.º 10/2015 de 16/01, al. x) artigo 2.º  )que aprova 
o RJACSR -  regime de acesso e de exercício de diversas 
atividades de comércio, serviços e restauração
discriminar com base na dimensão do estabelecimento a 
sujeição a consulta pública  - apenas quando tem área de 
edificação superior a 3000 m2

alteração material - 
não substancial

B-1/31.º  Escassa relevância 
urbanística

reposição da identificação das alíneas conforme regras de 
legística

alteração formal

B-1/31.º  al.  
a) 

Escassa relevância 
urbanística

a) (…) administração do património cultural competente, (…) alteração formal

B-1/31.º  al. 
e)

Escassa relevância 
urbanística

e) (…) marquises em fachadas que não a principal e nem as 
confrontantes com o espaço público

alteração formal

B-1/31.º  al. 
f)

Escassa relevância 
urbanística

Alterações de caixilharia e colocação ou alteração de grades de 
segurança 

alteração material - 
não substancial
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B-1/31.º  
al. g)

Escassa relevância 
urbanística

completa-se a norma: aparelhos de ar condicionado e instalação 
de elementos para mitigar o seu impacto 

alteração material - 
não substancial

B-1/31.º, 
al j)

Escassa relevância 
urbanística

introduz-se a limitação de altura máxima até 1 m acima da cota 
da cobertura para instalações de equipamentos e respetivas 
condutas de ventilação, exaustão climatização, energia 
alternativa e outros similares desde que colocados na cobertura, 
com altura máxima de 1m acima da cota da cobertura;

alteração material

B-1/31.º
Escassa relevância 
urbanística

reposição do ordenamento de algumas alíneas da K), à u) alteração formal

B-1/31.º, n.º 
4,  e 6

Escassa relevância 
urbanística

retificacação das alíneas designadas alteração formal

B-1/32.º Comunicação Prévia  

O n.º 3 do artigo 34.º estabelece que o
pagamento das taxas da comunicação prévia faz-se por 
autoliquidação nos termos e condições definidos nos 
regulamentos municipais(…) não podendo o prazo de 
pagamento ser inferior a 60 dias,  contados após decurso do 
prazo de 15 dias para a rejeição liminar  

ao abrigo do n.º do mesmo artigo estabece-se, através do CRMP, 
o prazo máximo de 1 ano

alteração material 

B-1/45.º 
Prazo de execução por 
fases

Incrementa-se norma relativa ao Prazo de execução por fases alteração material 

B-1/46.º
Dispensa de elementos 
instrutórios/projetos 
de especialidade

transposição do esclarecimento plasmado no Manual de 
Recomendações e Boas Práticas quanto à dispensa de 
elementos instrutórios nos processos de legalização, para além 
dos elementos enunciados no número 4 do artigo 102.º-A do 
RJUE pág 46 

alteração material 

Parte G
Regras respeitantes à liquidação, cobrança e pagamento das 

taxas

G/13º - B Isenções e reduções fornecimento da informação urbana - isenção alteração material 

G/21.º
Procedimento de 
isenção ou redução

Integra os pedidos com enquadramento no Artigo G/13º- B nos 
que são dispensados do procedimento definido no Artigo G/21.º

alteração material 
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H/16.º
Edificação, toponímia e 
numeração de prédios

retificacação das alíneas designadas alteração formal
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