
 
 
 
 
 
 

ORDENAMENTO, URBANISMO, 
HABITAÇÃO E EQUIPAMENTO  

 
ARTIGO 24º. 
HABITAÇÃO 

 
 
A assunção de novas responsabilidades pelos Municípios só poderá ocorrer com base no 
conhecimento prévio do que está em causa. Para isso, deve ter-se um conhecimento completo e 
caracterizado da situação da habitação em todas as áreas, pelo que no Censo 2001, deve ser 
definido um conjunto de parâmetros completo, que forneça o quadro real da situação habitacional 
nacional, ao nível geral e local. 
O comprometimento  nestas áreas por parte dos Municípios implica necessariamente : 
 

• A contratualização de programas;  
• A criação de condições técnicas; 
• A disponibilização de meios financeiros; 
• A actuação de meios judiciais eficazes. 

 
Deverá atender-se por outro lado, não ser indiferente a especificidade de posse dos diversos tipos 
de parque habitacional : 
 

• O privado, nas suas componentes de habitação própria ou de arrendamento; 
• O cooperativo; 
• O de promoção municipal. 

 
Compete aos órgãos municipais (artº. 24º. da Lei nº. 159/99): 
 
a) Disponibilizar terrenos para a construção de habitação social ; 

 
• Competência de natureza não universal. 
• Esta competência só poderá ser assumida pelos Municípios desde que os terrenos sejam 

adquiridos em condições compatíveis com a promoção a custos controlados. 
• Esta atribuição apenas terá sentido se os terrenos se destinarem à construção, pelo 

próprio Município ou por Entidade por si designada. 
• A obtenção destes terrenos implicará a adequação da legislação sobre expropriações, 

nomeadamente a adaptação e indexação aos custos controlados da construção, no que 
refere a critérios de avaliação. 

• Deverá ainda ser criada legislação própria, como já existente noutros Países da Europa, que 
permita a obtenção de terrenos por via negociável e pela aplicação de taxas progressivas 
resultantes da não utilização dos mesmos. 

• Poderão assim ser criadas “bolsas de terreno”, sendo a sua aquisição sempre suportada por 
regimes financeiros bonificados. 
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b) Promover programas de habitação a custos controlados e de renovação urbana; 
 
• Competência de natureza não universal. 
• A concretização desta competência dependerá obrigatoriamente de um conhecimento 

completo e caracterizado da situação do parque habitacional.  
• Propõe-se que o Censo 2001, tenha em atenção a necessidade de definição criteriosa de um 

conjunto de parâmetros mais completo, relativo à situação do parque habitacional nacional, 
nos seus níveis geral e local.   

• Só poderão ser exequíveis programas desta natureza, desde que suportados por 
mecanismos financeiros adequados e que libertem de encargos os Municípios. 

• Sendo imprescindível a existência de estruturas independentes com competência técnica, 
para a gestão de realização de projectos e de execução de obras, também esta deverá ser 
objecto de instrumentalização adequada, nos planos de conformação legal e financeira. 

 
c) Garantir a conservação e manutenção do parque habitacional privado e cooperativo, 

designadamente através de concessão de incentivos e da realização de obras coercivas de 
recuperação dos edifícios; 
 
• Competência de natureza não universal. 
• Existe actualmente um corpo legislativo aplicável, que se tem revelado de realização 

inconsequente, pelo que o cumprimento desta competência exige a criação de dispositivos 
legais, que a viabilizem nos seus aspectos jurídicos, financeiros e judiciais. 

• Os mecanismos legais a aplicar devem ainda assegurar a apropriação ou posse 
administrativa dos imóveis, justificada pelo perigo iminente, dando lugar a negociação sobre 
a posse efectiva, sendo de qualquer forma o Município sempre ressarcido dos valores 
investidos.  

• A exequibilidade desta competência só será possível através de uma intervenção municipal 
integrada e directa. 

• Haverá necessidade de que sejam criados regimes financeiros bonificados. 
• Deverão ser formados mecanismos que possibilitem o retorno integral das verbas 

municipais investidas. 
• Será recomendável a constituição de Entidades autónomas municipais, sempre que tal se 

mostre vantajoso. 
 

d) Fomentar e Gerir o parque habitacional de arrendamento social 
 
• Competência de natureza não universal. 
• Fomentar o parque implica a disponibilização de terrenos, devendo ser instituído um regime 

financeiro específico para a sua aquisição, nos termos do referido na alínea a). 
• A construção de infra-estruturas, de edifícios e de equipamentos deverá obrigar por outro 

lado, ao acesso a um regime financeiro específico para execução. 
• A gestão do parque deverá pressupor uma estrutura adequada e a criação de mecanismos 

financeiros apropriados, nomeadamente através da renda, do subsídio de renda e de linhas 
de financiamento específicas. 

• A renda e o subsídio de renda, todavia, deverão ser calculados por forma a que sejam 
asseguradas, a recuperação do investimento, a manutenção e a  reabilitação do parque 
habitacional. 

• O parque habitacional do IGAPHE, para ser transferido para os Municípios, tem de ser 
acompanhado de verbas adequadas para a sua conservação, no imediato e nos médio e longo 
prazos. 
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e) Propor e participar na viabilização de programas de recuperação ou substituição de 

habitações degradadas, habitadas pelos proprietários ou por arrendatários. 
 
• Competência de natureza não universal. 
• Será necessária a instituição de mecanismos legais, que assegurem a criação de estruturas 

técnicas adequadas. 
• A exequibilidade desta competência só será possível através de uma intervenção municipal 

integrada e directa, de âmbito mais alargado. 
• Haverá a necessidade de disponibilização de regimes financeiros bonificados. 
• Torna-se por outro lado imprescindível a criação de mecanismos que possibilitem o retorno 

dos encargos municipais realizados. 
• Deverá ainda referir-se ser necessária a instituição de um corpo legal integrado (nas áreas 

financeira, fiscal e judicial) que permita acções eficazes, quanto a terrenos expectantes, 
fogos devolutos ou edifícios em adiantado estado de degradação, que inclua: 

 
- Atribuição aos Municípios da possibilidade de realização de obras de beneficiação em 

substituição dos proprietários ou usufrutuários; 
- possibilidade de recurso a empréstimos, para a realização das obras, que não concorram 

para efeitos dos limites legais de endividamento; 
- quando não seja feito de forma voluntária, o ressarcimento dos montantes pagos pela 

Câmara Municipal deve ser feito no âmbito de um processo de execução fiscal mais 
simplificado e expedito, promovendo-se a alienação em hasta pública dos prédios 
objecto de beneficiação; 

- caso o valor das obras e encargos seja superior a 70% do preço da alienação do prédio 
beneficiado, o Município suporta a diferença, por forma a que os proprietários e 
beneficiários recebem, pelo menos, uma compensação não inferior a 30% da alienação; 

- para se assegurar a viabilidade e eficácia do sistema preconizado, conceder ao 
Município um privilégio imobiliário especial sobre os prédios que beneficiem; 

- adoptar ainda medidas simplificadoras, prevendo-se, nomeadamente, a possibilidade de 
determinados actos administrativos serem executados sem a audição prévia dos 
titulares dos prédios e a diminuição  dos prazos de reacção contenciosa. 

 
ARTIGO 29º. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 
 
a) Elaborar e Aprovar os Planos Municipais de Ordenamento do Território; 
 

• É uma competência universal  
Já constituiu competência de todos os municípios e cujas regras estão definidas 
exaustivamente no Decreto – Lei 380/99. 

• No entanto o quadro traçado para elaboração dos Planos no DL 380/99 é demasiado 
interventor da Administração Central, não se justificando que no domínio de PMOTS (com 
PDM eficaz) a administração central exerça obrigatoriamente a fiscalização sucessiva na 
elaboração e aprovação. 
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• A intervenção da Administração central, definida naquele diploma, corre o risco de se vir a 
contradizer quando se admite em processo de ratificação, que a mesma possa ser parcial.   

• A intervenção da Administração Central deveria restringir-se a dois momentos:  
- Ao registo e à avaliação / auditoria já regulada no art.º 144 do DL 380/99, já que todos 
os planos têm de se compatibilizar com os instrumentos aprovados nos quais se inserem. 

- E à revisão do DL 380/99, que faz sentido, no que se refere às competências cruzadas. 
 

b) Delimitar as áreas de desenvolvimento urbano e construção prioritárias com respeito pelos 
planos nacionais e regionais e pelas políticas sectoriais; 

 
• É uma competência universal. 
• Leia-se: 

- Delimitar as áreas de desenvolvimento urbano prioritárias 
  E 
- Delimitar as áreas de construção prioritária 
Umas e outras com respeito pelos planos nacionais e pelas políticas sectoriais.   

• Este preceito é mais limitativo que o seu antecessor. Na verdade, o nº2 do artº. 6º do 
anterior diploma previa não só a delimitação mas a aprovação. Aqui caiu a aprovação, que 
deve inequivocamente manter-se. 

• Os diplomas regulamentares devem especificar de forma clara os procedimentos que levam 
à delimitação, aprovação e eficácia, já que o diploma (DL 152/82) que regulava essa matéria 
não está adequado por força do tempo à Lei de Bases do Ordenamento do Território. 

• É igualmente importante que sejam definidos no diploma regulamentar os efeitos práticos 
das delimitações e aprovações designadamente em matéria de financiamento. 

• É ainda imprescindível articular esta competência com as referidas nas alíneas c) e e) do 
artº. 24º. (Habitação). 

 
c) Delimitar as zonas de defesa e controlo urbano, de áreas críticas de recuperação e 

reconversão urbanística, dos planos de renovação de áreas degradadas e de recuperação 
de centros históricos; 

 
• Os diplomas regulamentares devem especificar de forma clara os procedimentos que levam 

à delimitação, aprovação e eficácia, adequando-os à Lei de Bases do Ordenamento do 
Território. 

• É igualmente importante que sejam definidos no diploma regulamentar, os efeitos práticos 
das delimitações e aprovações, designadamente em matéria de financiamento. 

• Esta competência já era dos municípios  com algumas limitações que agora desaparecem. 
Artº. 10 do 77/84. 

 
d) Aprovar Operações de Loteamento; 
 
Competência já exercida pelos Municípios; Deve, no entanto ser articulada e complementada com o 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que carece de alteração, no sentido da consagração 
dos seguintes princípios: 
 

• Reconhecimento de um nível adequado de controlo público, que garanta o respeito 
intransigente dos interesses públicos urbanísticos e ambientais; 

• Defesa e preservação da estética das povoações, da adequada inserção urbana e do aspecto 
exterior das edificações, sujeitando-se a licenciamento municipal e não a uma mera 
autorização as obras de construção, quando não estejam explicitados os condicionalismos 
específicos referentes à forma e conteúdo arquitectónico, cores e materiais; 
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• Defesa da autonomia das autarquias locais, eliminando-se o regime de isenção de 
licenciamento e de autorização de operações urbanísticas promovidas pelo Estado, 
Institutos Públicos, Administrações Portuárias e até concessionários de serviços públicos; 

• Inadmissibilidade de isenções legais do pagamento de taxas pela ocupação ou utilização do 
solo, subsolo ou espaço aéreo municipal, designadamente, pelas empresas concessionárias ou 
de serviços públicos. 

• Amenização dos casos em que os procedimentos de licenciamento e autorização têm que ser 
obrigatoriamente suspensos, aquando da elaboração ou revisão dos planos,  

• Restrição dos casos em que as operações de loteamento dão lugar a períodos de discussão 
pública. 

 
e) Participar na elaboração e aprovação do PROT; 
 

• Deve ser definida a forma de participar quer na elaboração e aprovação, tendo em conta a 
salvaguarda dos interesses dos Municípios envolvidos, e por forma a obter-se coerência no 
desenvolvimento da região. 

• Deverá aplicar-se ao PROT o princípio de perequação compensatória obrigatória, neste 
momento para os Planos Municipais de Ordenamento do Território. 

• Aquele princípio, em sede do PMOT mais não pretende do que fazer uma distribuição 
equitativa, entre os proprietários dos terrenos abrangidos por aqueles Planos, dos 
benefícios e encargos que os Planos podem gerar para as respectivas propriedades. 
Conseguem-se assim, sem prejudicar ninguém, melhores soluções para os Planos pois as 
mesmas ficam libertas das pressões que podem surgir neste processo. 

• No âmbito dos PROT, o princípio deveria igualmente ser aplicado por forma a que os 
Municípios envolvidos se não vissem prejudicados por este ou aquele equipamento previsto 
se encontrar num ou noutro Município. 

• Deverá assim ser encontrada uma forma de pesar benefícios e prejuízos para os 
Municípios, em função de determinada opção no domínio dos PROT, e em consequência disso 
aumentar ou reduzir por exemplo, a sua participação nos FGM e FCM. 

 
f) Propor a integração e exclusão de áreas na Reserva Ecológica Nacional e  na Reserva 

Agrícola Nacional. 
 

• Os conceitos de REN e RAN devem ser reformulados tendo em conta não apenas as 
características do solo e sua morfologia como agora acontece, mas sobretudo o 
desenvolvimento municipal e regional, na perspectiva de equilíbrio sustentável entre os 
diferentes factores, ambientais, económicos e sociais. 

• A proposta de integração ou exclusão de áreas na REN deve ser competência quer da 
Administração Central quer da local. Em qualquer das situações a outra parte terá sempre 
parecer vinculativo. 

• Trata-se de uma metodologia que pretende defender um bem supra municipal e que, só em 
casos de concordância plena de todos pode ser aprovado. 

• O diploma que transferir esta competência deve especificar os procedimentos que levam, 
quer à proposta quer à sua aprovação. 
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• Os princípios propostos para a integração e exclusão de áreas devem alargar-se também 
para as Zonas de Protecção Especial (ZPE). 

g) Declarar a utilidade pública para efeitos de posse administrativa de terrenos necessários 
à execução dos planos de urbanização e dos planos de pormenor plenamente eficazes; 

 
• O diploma de transferência deve compatibilizar o código de expropriações com os modelos 

de execução dos PMOTs, agora obrigatórios, principalmente no que se refere aos valores 
dos terrenos. 

• É que actualmente, a forma como em processos de expropriação são fixados os valores dos 
terrenos, quer os mesmos se situem em zonas abrangidas por PMOT ou não, nada tem a ver 
com as regras definidas nos modelos de gestão dos Planos. 

• Assiste-se assim a um empolamento daqueles valores quando na verdade no âmbito do plano 
onde os terrenos se situam, os encargos e benefícios foram calculados tomando como base 
premissas de equilíbrio do Plano que no limite se traduzem no Saldo Zero. 

 
h) Licenciar, mediante parecer vinculativo da administração central, construções nas áreas 

dos portos e praias; 
 

• Trata-se duma competência nova, se bem que altamente limitada pelo parecer vinculativo da 
administração central. 

• Permitirá por exemplo, acabar com a confusão que é o funcionamento de restaurantes nas 
praias sem qualquer intervenção das Câmaras Municipais e consequentemente sem 
fiscalização sanitária.       

• Esta transferência deveria ser mais abrangente, sujeitando ao licenciamento ou à 
autorização todas as intervenções na área do município, fossem elas de iniciativa particular  
ou dos organismos da Administração central, e não sendo restritiva apenas aos portos e 
praias. 
Só assim, cada Município pode gerir o desenvolvimento do território que, teoricamente, até 
agora, administra. 

• Deve ser competência do Município licenciar as construções  nas zonas do Domínio Público 
rodoviário, ferroviário, aeronáutico, marítimo, etc.. 

 
ARTIGO 16º 

EQUIPAMENTO RURAL E URBANO 
 
É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 
investimentos nos seguintes domínios: 
 

a) Espaços verdes: 
b) Ruas e arruamentos; 
c) Cemitérios municipais; 
d) Instalações dos serviços públicos dos Municípios; 
e) Mercados e feiras municipais. 

 
Trata-se de actuais e tradicionais competências municipais, que devem manter-se como estão. 
 
 
 
Vilamoura, 6 de Maio de 2000 


