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Artigo 1.• 

Aditamento ao Regulamento Municipal de Urbaniza~Ao 
e Edifica~Ao do Municipio de Lamego 

E aditado ao Regulamento Municipal de Urbani~ao e Ed i fica~j:iio do 
Municipio de Lamego, o artigo 8.0-A, com a segumte redaij:ao: 

«Artigo 8.0-A 

Criterio! a observar na avalia~io da sah·aguarda do equilibrio 
urbano e ambiental para efeitos da verifica~Ao da condi~iio 
referida nos n.••6 e 7 do artigo 18.• do Decreto-Lei n.• 169/12, 
de 1 de agosto. 

I - Pode ser autorizada a instalaij:ao de estabelecimento indus
trial a que se refere a parte 2-A e B do anexo I ao SIR, apro,·ado 
pelo Decreto-Lei n• 169/2012, de I de agosto, e em edificio cujo 
alvara de utilizar;ao admita comercio ou sen·ir;os (n.0 6 do ar
tigo 18 .0 do SIR). 

2 - Para sal vaguarda do equilibria urbana e ambiental, a mstalaij:i!o 
dos estabelecimentos industriais referidos no nU!nero anterior deve 
obedecer aos seguintes criterios: 

a) Estabelecimentos onde se desenvolvem atividades econ6micas 
com classificar;iio (CAE) enquadrada na parte 2-A e B do anexo I 
do SIR; 

b) 0 exercicio da atividade industrial em edificio constituido em 
regime de propriedade horizontal carece da autori~iio de todos os 
cond6minos; 

c) Os efluentes resultantes da ath·idade desenvolvida deverao ter 
caracteristicas similares as aguas residuais domesticas; 

d) Os residuos resultantes da atividade produzida deveriio ter ca
racteristicas simi lares aos residuos s61idos urbanos; 

e) 0 ruido resultante da laborar;iio nao devera causar inc6modos 
a terceiros, havendo que garantir o cwnprimento do disposto no ar
tigo 13.0 do Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo Decreta-Lei 
n.• 912007, de 17 de janeiro; 

/) 0 estabelecimento de vera garantlr as condi~oes de seguran9a con
tra incendios em edificios, nos termos do Decreta-Lei n.0 22012008, 
de 12 de nm·embro. 

3 - Pode ser autorizada a instalar;iio de estabelec imento industrial a 
que se refere a parte 2-A do anexo I ao SIR, aprovado pelo Decreta-Lei 
n. o 169120 12, de I de agosto, em predio urbano destinado a habita~ilo 
(n.0 7 do artigo 18.0 do SIR). 

4- Para salvaguarda do equilibria urbano e ambienlal, a instala~i!o 
dos estabelecimentos industriais referidos no nUrnero anterior deve 
o bedecer aos seguintes criterios: 

a) EstabeJecimentos com potencia eletrica contratada nilo superior 
a 15 k VA e potencia termica niio superior a 4x 105 kJ/h; 

./ b) A atividade econ6mica ser desenvolvida a titulo individual ou 
em microempresa ate 5 trabalhadores; 

c) A atividade econ6mica desenvolvida enquadra-se na classificar;iio 
(CAE) identificada na parte 2-A do anexo I do SIR; 

d) 0 valor anual de produ~ilo da atividade exercida no estabele
cimento ser inferior ao limite maxamo estabelecido na parte 2-A do 
anexo I do SIR; 

e) 0 exercicio da atividade industrial em edificio constituido em 
regime de propriedade horizontal carece da autoriza~iio de todos os 
cond6minos; 

/) Os etluentes resultantes da atividade desenvolvida deverilo ter 
caracteristicas similares as aguas residuais domesticas; 

g) Os residuos resultantes da atav idade produzida deverilo ter ca
racteristlcas similares aos residuos s6lidos wbanos; 

h) 0 ruido resultante da Jaborar;iio niio de vera causar inc6modos 
a terceiros, havendo que garantir o cwnprimento do disposto no ar
tigo 13.0 do Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo Decreta-Lei 
n.0 912007, de 17 de janeiro; 

i) 0 estabelecimento de vera garantir as condi~oes de seguranrya con
tra incendios em edificios, nos termos do Decreta-Lei n• 220/2008, 
de 12 de novembro.» 

Artigo 2.0 

Entrada em \'igor 

A presente alterar;iio ao Regulamento Municipal de Urbanizaryiio e 
Edificafi:iiO do Municipio de Lamego entra em vigor no dia uta! seguinte 
ao da sua publicaij:iio, na 2" sene do Dtario da Republica. 

208152694 

MUNICiPIO DE LISBOA 

Aviso n.0 1152712014 

Altera~lio ao Regulaipento Municipal para Rec:on,·erslio 
Urbanistic:a das Areas Urbanas de Gt!nese llegal 

Torna-se publico que a Assembleia Municipal de Lisboa deliberou, 
na sua reuniiio de 23 de setembro de 2014, atraves da Deliberat;ilo 
n.• 252/AML/2014, aprovar a Altera~Yiio ao Regulamento Municipal 
para Reconversao Urbanistica das Areas Urbanas de Genese llegal no 
Municipio de Lis boa, ao abrigo do disposto na alinea g) do n.0 I do ar
tigo 25° do Regime Jwidico das Autarquaas Locais, publicado em anexo 
a Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, doartigo 49.0 daLei n.0 91/95, de 
2 de setembro, alteradapela Lei n.0 165/99, de 14 de setembro, pela Lei 
n• 64/2003. de 23 .de agosto, pela Lei n.0 1012008, de 20 de feverearo, 
e pela Lei n• 7912013, de 26 de novembro, e ainda dos artigos 116.0 a 
118.0 do C6digo do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto
·Lea n.• 442/91, de 15 de novembro, com as altera~lies introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.0 6/96, de 31 de janeiro, e que, em cumpnmento 
do estatuido no 11..0 4 do artigo 3° do Decreta-Lea n.0 555199, de 16 de 
dezembro, republicado pelo Decreta-Lei n.0 26/20 I 0, de 30 de mar~o, 
agora se publica 

6 de outubro de 2014. -0 Direlor Municipal (por subdelegar;iio de 
competencias- despacho n.0 82/P/20 14, publicado no 1. "Suplemento 
ao Boletim Municipal. n• 1060, de 12 de junho de 2014), Jo~ge Ca
tarina 1avares 

Altera~;ao ao RegulaJYiento Municipal para Reconversao 
Urbanistica das Areas Urbanas de G~nese llegal 

Preambulo 

0 Regulamento Municipal para Reconversiio Urbanistica das Areas 
Urbanas de Genese llegal foi aprovado pela Assembleia Municipal de 
Lisboa, atraves da Deliberacao n.0 66/AM/2013, na sua reuniao de 18 
dejunho de 2013, e publicado no Diarioda Republica. 2" serie, n.• 128, 
de 5 dejulho de 2013. 

Este Regulamento Municipal preve, como mecanismode incentivo as 
legali~lies das constru41oes existentes em AUG I, a reducao das taxas 
urbanisticas em fun~ao do prazo de apresentacao dos respeti vos pedidos 
de legal izar;iio, sendo concedida uma maior redut;ao q uanto mais celere 
se concretizar a apresenta~iio desses pedidos. 

No dmbito de reuniilo publica descentralizada da CAmara Municipal, 
foram apresentados alguns constrangimentos, decorrentes de atrasos na 
recolha da documentacao necessaria a instrur;ao dos procedimentos de 
legalizat;ao das constrUirOes. 

Esta situa~iio, que maioritariamente esta relacionada com a obtenr;ilo 
das competentes certidoes da Conservat6ria do Registo Predial, coloca 
em causa os beneficios resultantes da redu~ao das taxas, na medida 
em que os mesmos dependem do prazo de apresentat;iio dos respetivos 
pedidos de legalizacao. 

Nos lermos do n. 0 2 do artigo II. 0 do Regulamento em causa, a legal i
za~iio das construo;:oes existentes nas AUG I delimitadas no municipio de 
Lis boa beneficia de uma reducao de 75 %, 50 % ou 25 % relati\·amente 
aos valores das taxas apuradas, desde que o pedido de legalizar;ao SeJa 
apresentado no prazo de I ano, 2 anos ou 3 anos, respetivamente. 

0 alargamento de I ano nos prazos inicialmente concedidos, ou 
seja, de I ana para 2 anos, quanto a reducao de 75 % dos valores das 
respetavas taxas, de 2 anos para 3 anos, para obten~ao da redut;ilo de 
50 %, e de 3 anos para 4 anos, para a redut;iio de 25 % do valor dessas 
taxas, ,-em permitir que os pedidos de legahzat;iio que ainda niio de
ram entrada nos Servic;os Municipais, nomeadamente aqueles que se 
encontram nas circunstancias ja descritas, venham a beneficiar destas 
condi~oes especiais. 

Associ ados a estes constrangimentos de ordem processual, que com
prometem o dever de reconversiio urbanistica do solo e a legali~iio das 
construc;:oes integradas em AUGI nos prazos estabelecidos, estiio ainda 
presentes rawes de natureza economico-financeira relacionadas com 
o pagamento das taxas urbanisticas e do valor da compensa~ao devida 
pela falta de areas de cedencia. 

Estes fundamentos motivaram alterafi:oes ao presente projeto, sem 
necessidade de nova apreciar;ao publica, na medida em que as mesmas 
niio restringem os direitos dos interessados, nem colocam em causa o 
desiderato deste regulamento municipal que consiste na reconversiio 
urbanistica do solo e a legalizar;ao das construr;oes integradas nasAUGI 
do municipio de Lisboa. 

0 regime juridico das areas urbanas de genese ilegal, aprovado pela 
Lei n.0 91/95, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.• 165/99 de 14 de 
setembro, pela Lei n.0 6412003, de 23 de agosto, pela Lei n.0 1012008 
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de 20 de fevereiro, e pela Lei n.• 79/2013, de 26 de novembro, consubs
tancia urn regime excecional para a reconversao urbanistica das AUG I, 
tal como vern estabelecido logo no artigo 1• dos referidos diplomas 
(Lei dasAUGI). 

0 arttgo 49.0 deste regtme excectonal para a reconversi!o urbanistica 
das AUG! permite que aAssembleia Municipal aprove val ores e condi
r;oes especiais para as taxas decorrentes da operar;iio de recon\·ersao, o 
que constitui uma forma de incentivo a reconversl!o urbanistica do solo 
e a legalizar;l!o das construr;oes integradas em AUG I. 

0 projeto de A(terar;ao ao Regulamento Municipal para Reconversao 
Urbanisttca das Areas Urbanas de Genese llegal foi submetido a dis
cussao publica entre 30 de maio e 14 de julho de 2014,de acordo com 
o disposto no artigo 118° do C6digo do Procedimento Administrativo, 
tendo ainda sido promovida, durante o periodo de apreciar;ao publica, a 
audir;ao das Comis50es de Administrar;ao Conjunta das AUGI e, ap(}s o 
periodo de discussiio publica, foi real izado o apuramento e a ponderar;iio 
dos respetivos resultados. 
I- Sao alterados os artigos 11..• e 12.• do Regulamento Municipal 

para Reconversao Urbanistica das Areas Urbanas de Genese !legal, que 
passam a ter a seguinte redar;ao: 

«Art1go 11.• 

( ••• J 
1- .......... ........ . .... .. ............ .. .. 
2-A legalizar;ao das construr;oes existentes nas AUG I delimttadas 

no municipio de Lisboa beneficia de uma redur;llo de 75 %, 50 % ou 
25% relativamente aos valores correspondentes previstos no RMTRA
OUC, desde que o pedido de legaliza~ao seja apresentado no prazo de 
2 anos, 3 anos ou 4 anos, respetivamente, a con tar da data de entrada 
em vigor do instrumento que titula a reconversao urbanistica. 

3- ··················· · · · ··· · · ············ · ··· · · · · 
4- .. .. ................ . ... . ......... . .... .. ... .. 
5- ··· · ·· · · ·· ···· · ·· ··· ·· · ·· ······ ··· ··· ······ 
6- ······ · ·· · ···· ·· · · ·· · · · · ···················· 
7- ···················· ·· · ····· · ············ · · 
8 - Em situar;oes de comprovada insuficiencia econ6mica e con-

sequente incapacidade para prestar caur;ao nos termos previstos no 
RMTRAOUC, a Camara Municipal pode admitir que o montante 
a pagar em prestar;oes seja caucionado atraves de hipoteca legal a 
constituir a favor do municipio. 

Artigo 12• 

f ••• f 
I -A redur;ao do valor da compen~ao de vida pela falta de areas 

de cedencia e de 90 % do valor total da compensar;!io calculado na 
respetiva operar;ao de reconversi!o, atendendo as raznes de natureza 
econ6mtco-financeira que inviabilizariam a reconversao urbanistica 
de cada AUG!. 

2- .. . ........ .. ..... . .. .. ... .... . .. .. ..... .. .. . 
3- .. ..... ...... .... . .. ... . .. .. .... ..... .. . . .. .. 
4- . ......... . ...... .. .. . . .... . .. .. ....... .. .... . 
5- . .. . ........ . ....... . .. )) 

2- Nas situar;oes pre\'istas no n.• 3 do ~igo 9.• do Regulamento 
Municipal para Reconvers!io Urbanistica das Areas Urbanas de Genese 
Ilegal, a contagem dos prazos referidos no n.• 2 do artigo 11 .0 do mesmo 
Regulamento tern inicio no dia 6 de j ulho de 20 13. 

3 -A presente Alteraf,:iio entra em vigor no dia em seguinte ao da 
sua publicar;ao no Diario da Republica. 

20&149657 

MUNICIPIO DE LOULE 

Aviso n.0 11528/2014 

0 Presidente da Camara Munic1pal de Louie, Dr. Vitor Manuel Gon
.yalves Aleixo, lorna publico que, de acordo com o estabelecido no ar
tigo 118.0 do C6digo do Procedimento Administrati\'O, se encontra para 
inquerito publico, pelo prazo de 30 dias a contar da data da publicar;!io 
do presente aviso, o Projeto de Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo Cultural e Recreati\'O da Camara Municipal de Louie, apro
vado em Assembleia Municipal na sua sessao ordinaria realizada em 26 
de setembro de 2014, sob proposta da Camara Municipal apro\·ada em 
reuniao ordinaria realizada em 2 7 de fevereiro de 2014. 

8 de outubro de 2014. - 0 Presidente da Camara Municipal, Vitor 
Manuel Gon~alves Aleixo. 

Projeto de Regulamento de Apolo ao Movlmento 
Assoclatlvo Cultural 

e Recreativo da Camara Municipal de Loull! 

CAPiTULO I 

Considera~iies gerais 

Artigo I • 

Ambito 

I - 0 presente regulamento define a metodolog1a e criterios de apoio 
ao movimento associativo cultural e recreative de Louie, de forma a 
consagrar uma pratica de transparencia, rigor e imparcialidade nas 
relar;oes estabelecidas entre a autarquia e as estruturas associativas que 
promovam atividades de manifesto interesse para o desenvolvimento 
cultural do concelho. 

2 -A concesslio dos apoios sera formal izada mediante a celebrar;ao 
de contrato-programa. 

3 - Os apo10s financeiros ficam condicionados a dotar;ao orr;amental 
inscrita para o efeito no Plano de Atividades e Orr;amento da Camara 
Munictpal para o ano a que diz respeito a candidatura. 

Art1go 2.• 

Objeth·os 

I - Promover o desem·ol\"imento cultural e aumentar a participar;ao 
da cidadania no concelho de Louie. 

2 - Dotar as associa.;:oes cultura1s e recreativas do concelho de 
Louie da capacidade de desenvol v tmento do Plano Anual de Ativ idades 
(Criar;ao, produr;iio e divulgar;ao) 
3- Perm1tir o acesso aos apoios de forma transparente e rigorosa. 

Art1go 3.0 

Entidades beneficiarias 

Podem beneficiar dos apoios previstos no presente regulamento todas 
as associafYOes e outras instituir;oes legalmente constituidas, sem fins 
lucrativos, sedeadas no concelho de Louie e que nele desen\'olvam 
attvidades de natureza e interesse publico com intervenr;ao nas areas 
cultural e recreativa. 

Artigo 4.0 

Cootrapartidas 

Para alem de outras contrapartidas que venham a ser estabelecidas 
no contrato-programa, as entidades apoiadas ficam obrigadas a indicae 
expressamente o apoio da autarquia e a colocar o log6tipo da edilidade 
em todos os materiais editados, nomeadamente, brochuras, folhetos, 
cartazes, telas, entre outros. 

CAPiTULO ll 

Processo de Caodidatura 

Artigo s.• 
Apresenta~lo das caodidaturas 

As candidaturas de vern ser apresentadas, mediante o preenchimento da 
ficha de candidatura, a descarregar na pagina Web da Camara Municipal 
de Louie - wwv..cm-loule pt 

Artigo6.• 

Data de candidatura 

As candtdaturas devem ser entregues por mao pr6pria ou enviadas 
pelo correio para a Divisl!o de Cultura e Patnm6nio, Rua Yice-Aimirante 
Candido dos Re1s, n• 36, 8100 Louie, ate as !ShOO do dia31 de marr;o, 
ou por via eletr6nica ate as OOhOO, do mesmo dia, para o email dcp@ 
cm-loule.pt 

Artigo 1.• 

Criterios de apretia~i\o das candidaturas 

I -A determina.;:iio do montante a conceder a cada entidade bene-
ficiaria atendera aos seguintes criterios gera1s: 

I. I - Estatuto de utilidade pubhca 
1.2- Certificar;iio legal das contas 
1.3- Historial associativo ou cultural 
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Dire~aoMunicipal de Planeamenlo, Reabilita ao_e Gestao Urbanistlca 

Departamento de Gestao Urbanfstica · 
Divisao de L<lteamenfos -Urbanos 

Folha n.0 3 5rQ 

lnforma~ao Data: 11-06-~015 

N. 28650/INF/DLU/GESTURBE/2015 

Assunto: Opera~ao de Loteamento- Rua Teresa Salq~n~a 

Processo n.0: 

Requerente: 
Local: 
Freguesia: 

Na sequencia da informa9ao n.0 22933/INF/DLU/GESTURBE/2015 (a fls. do p. proc. 307-

308) procedeu a Administra<;ao Conjunta da AUGI da Rua Teresa Saldanha a entrega 

de novos elementos: 

Sobre o assunto cumpre informar o seguinte: 

1. LUGARES OE EST ACIONAMENTO 

De acordo com a Planta de Sintese preve-se ja para as novas constru¢es 1 Iugar de 

estacionamento, no interior do lote, por fogo. Tal como ja referido e a semelhan<;a de 

outras opera<;oes de loteamento enquadradas no regime das AUGI, dificilmente se 

podera exigir que os edificios existentes prevejam lugares de estacionamento 

privado, pelo que ficou definido que deveriam os novos ediflcios propostos 

cumprir a capita~ao prevista no RPDM. 

Reitera-se que pode a Camara Municipal, nos termos do artigo 75.0/4 do RPDM. em 

determinados contextos. disoensar a aplicacao dos valores minimos e maximos dos 

parametros de estacionamento no interior das parcelas. quando a operacao 

urbanistica se encontre em area consolidada e existam condicionamentos 

regulamentares ou fisicos a construcao do estacionamento. 

2-AREAS A CEDER AO DOMINIO MUNICIPAL 

No que respeita a esta materia, dos elementos entregues entende-se que a integrar 

no dominio publico se encontram: i) 1278,05 m2 de esp~a~os verdes e de utiliza~ao 

colectiva (que serao contabilizados para efeito do artigo 88.0 do PDM) e ii) 2.673,29 

m2 de area destinada a arruamentos (area nao contabilizada para efeito do artigo 

88.0 do PDM). Ambas serao integradas no dominic pulblico mas s6 a primeira sera 

debitada no valor total apurado para cumprimento do artiigo 88.0 do RPRM. 
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