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ALTERAÇÃO À LEI DE BASES DA POLÍTICA DE SOLOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DE 1 

URBANISMO/ LEI N.º31/2014, DE 30 DE MAIO 2 

PROPOSTA DE LEI N.º 76/XIII 3 

 4 

-- PARECER DA ANMP -- 5 

 6 

I. ENQUADRAMENTO DA INICIATIVA LEGISLATIVA.  7 

 8 

A presente iniciativa legislativa, remetida para audição da ANMP, pretende alterar a Lei de Bases da Política 9 

Pública de Solos, Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPPSOTU), no sentido de alargar o prazo 10 

de transposição das regras dos planos especiais para os planos diretores municipais e intermunicipais, para 11 

o dia 13 de Julho de 2020, obviando ao prazo atualmente consagrado na lei, que terminou a 29 de Junho 12 

do corrente ano. 13 

 14 

 15 

II.CONTEÚDO DA INICIATIVA LEGISLATIVA. 16 

 17 

A presente proposta de Lei, como já foi referido na nota de enquadramento, pretende alterar -- alargando -18 

- o prazo de transposição das regras dos planos especiais para os planos diretores municipais e 19 

intermunicipais, de 29 de Junho de 2017 para 13 de Julho de 2020. 20 

 21 

Como é sabido, o artigo 78.º da LBPPSOTU, veio determinar -- face ao novo paradigma assumido pelo 22 

legislador de transformação dos planos especiais em programas e reforço do papel dos planos municipais 23 

e intermunicipais, enquanto IGT vinculativo dos particulares, concentrando nestes todas as regras 24 

condicionantes das operações urbanísticas -- que, no prazo de três anos contados da sua entrada em vigor, 25 

fosse transposto para os planos de natureza municipal ou intermunicipal o conteúdo dos planos especiais 26 

vigentes. 27 

 28 

Ora, o prazo referido no artigo 78.º da LBPPSOTU terminou no passado dia 29 de Junho (2017), sendo 29 

importante referir que a Lei comina gravíssimas consequências para os Municípios (artigo 46.º) que não 30 

cumpram, em tempo, estes procedimentos de atualização (suspensão das normas do PM ou PIM que 31 

deveriam ter sido alteradas e impedimentos nível de candidaturas a projetos, benefícios, subsídios ou 32 

contratos programa). 33 

 34 

É apontado como motivação desta alteração legislativa, a complexidade da tarefa em causa neste artigo 35 

78.º da LBPPSOTU, que se revelou muito superior à que seria expectável, sendo agravada pelo facto de o 36 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio) 37 

paralelamente, estabelecer que, findo este prazo (que terminou a 29 de Junho) também a Administração 38 

Central teria a obrigação de reconduzir/ transformar estes Planos Especiais em Programas Especiais, tarefa 39 
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igualmente complexa que, por via desta proposta, beneficiaria igualmente de um alargamento para o 40 

respetivo cumprimento. 41 

  42 

A indicação específica da data de 13 de Julho de 2020 como novo prazo para a obrigação em causa, é 43 

fundamentada com o facto de já ser este o prazo que a lei indica para a inclusão nos planos municipais e 44 

intermunicipais das novas regras de classificação e qualificação dos solos (n.º 2 do artigo 199.º RJIGT), 45 

conferindo-se, por via deste alargamento, uma uniformidade dos prazos para ambos os procedimentos, 46 

com eventuais ganhos de custo e eficiência ao nível dos procedimentos de dinâmica dos planos, que 47 

passarão a poder conjugar naquele prazo os dois procedimentos já referidos. 48 

 49 

Importará, ainda, salientar, que o legislador faz acompanhar esta alteração legislativa de duas medidas 50 

complementares: (1) a previsão expressa de que aos planos especiais são aplicáveis as disposições 51 

relativas à alteração, suspensão e medidas preventivas aplicáveis aos planos intermunicipais e municipais 52 

e a salvaguarda de que (2) a alteração de planos especiais vigentes não pode ter lugar depois de iniciado 53 

o procedimento de transposição, nem determinar uma dificuldade acrescida da respetiva integração nos 54 

PM e nos PIM. 55 

 56 

 57 

III APRECIAÇÃO E POSIÇÃO DA ANMP. 58 

 59 

Em face do exposto, a ANMP, acompanhando o reconhecimento da exiguidade do prazo atualmente 60 

previsto no artigo 78.º da Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e de 61 

Urbanismo -- atentas as tarefas subjacentes e decorrentes deste normativo -- emite parecer 62 

favorável ao conteúdo presente iniciativa legislativa. 63 

 64 

ANMP, 11 de Julho de 2017 65 

 66 


