
 

 

PROJETO DE PROPOSTA DE LEI N.º 829/XII-PSD, PS E CDS/PP – PROCEDE À QUINTA ALTERAÇÃO À LEI N.º 91/95, DE 2 DE SETEMBRO, 1 

QUE ESTABELECE O REGIME EXCECIONAL PARA A RECONVERSÃO URBANÍSTICA DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL E DEFINE OS TERMOS 2 

APLICÁVEIS À REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL DURANTE O PERÍODO TEMPORAL NELA ESTABELECIDO. 3 

PARECER ANMP 4 

A Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local (CAOTPL) solicita à Associação Nacional de 5 

Municípios Portugueses (ANMP) a emissão de parecer sobre o Projeto de Proposta de Lei que N.º 829/XII-PSD, PS e 6 

CDS/PP – Procede à 5.ª (quinta) alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, que estabelece o regime excecional para a 7 

reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) e define os termos aplicáveis à regularização de áreas 8 

urbanas de génese ilegal durante o período temporal nela estabelecido. 9 

A presente proposta de diploma trata-se de uma iniciativa legislativa subscrita pelos Grupos Parlamentares do PSD, do 10 

PS e do CDS-PP que, visando dar cumprimento às recomendações do Grupo de Trabalho constituído, em Fevereiro de 11 

2014, pela CAOTPL, considera indispensável proceder a uma revisão das normas da Lei n.º 91/95, por forma a dar 12 

resposta a alguns desajustamentos verificados na legislação existente relativamente à realidade atual das AUGI, e agilizar 13 

o processo de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal nele disciplinado. 14 

I. ALGUMAS NOTAS GENÉRICAS RELATIVAS AO ARTICULADO 15 

No essencial, o projeto de Lei pretendendo o aperfeiçoamento do regime jurídico das AUGI - constante da Lei n.º 91/95, 16 

de 2 de Setembro, procede: 17 

1. A uma simplificação das nomenclaturas e das referências a determinados diplomas legais, designadamente ao 18 

regime jurídico de urbanização e edificação e o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial; 19 

2. Com vista a contribuir para a conformidade e a harmonização do ordenamento jurídico, uma melhor articulação 20 

do regime excecional das AUGI com os regimes jurídicos aplicáveis aos instrumentos de gestão territorial e à 21 

urbanização e edificação, sob o enquadramento da nova Lei de bases gerais da política pública de solos, de 22 

ordenamento do território e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), em matérias tais como as modalidades 23 

de reconversão (vide o artigo 4.º), a desafetação de reserva ou servidão (cfr. o artigo 5.º), a legalização de construções 24 

(vide os artigos 7.º e a 7.º -A), nomeadamente daquelas que não careçam de transformação fundiária (cfr. o 25 

aditamento do artigo 7.º-A), as operações de loteamento (cfr. o artigo 18.º) e as obras de urbanização no âmbito da 26 

reconversão de AUGI (vide o artigo 25.º); 27 

3. Ainda à compatibilização de alguns preceitos da Lei das AUGI com o novo Código de Processo Civil (CPC) – v.g. a 28 

alínea c) do artigo 16.º e o artigo 41.º da proposta -; 29 
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4. Previsão de mecanismos que visam simplificar e agilizar procedimentos, nomeadamente em matéria de 30 

redelimitação de servidões administrativas e restrições de utilidade (cfr. o artigo 5.º); através da consagração da 31 

possibilidade do plano de pormenor – municipal ou intermunicipal – prever a transferência de edificabilidade e proceder 32 

à inerente recuperação do solo da localização preexistente, nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 31/2014, 33 

sempre que a localização atual se revele inadequada; (cfr. o n.º 4 do artigo 4.º); 34 

5. Encurtamento dos prazos concedidos aos Municípios, designadamente: do prazo concedido que a Câmara 35 

Municipal solicitar os elementos instrutórios em falta e indispensáveis ao conhecimento do pedido, passando a dispor 36 

de 15 dias em vez de 30 dias (cfr. o artigo 19.º); do prazo que o órgão executivo dispõe para proceder à vistoria, o qual 37 

deixou de ser prorrogável por igual período (vide o artigo 22.º); do prazo que a Câmara Municipal dispõe para deliberar 38 

sobre o pedido de licenciamento da operação de loteamento, o qual passa de 60 dias para 45 dias (cfr. o n.º 1 do artigo 39 

24.º da Lei); 40 

6. Consagração de medidas que permitam ultrapassar algumas dificuldades no âmbito do funcionamento dos órgãos 41 

de administração conjunta, destacando-se a possibilidade de qualquer interessado ou da Câmara Municipal requerer 42 

judicialmente a destituição da comissão de administração (cfr. o artigo 16.º), de acordo com o disposto no n.º 4 do 43 

artigo 257.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC), o que constitui uma inovação na medida em que de acordo com 44 

o regime vigente tal Comissão apenas pode ser destituída em Assembleia Geral e desde que a deliberação seja aprovada 45 

por maioria absoluta do total de votos; 46 

7. A previsão de uma maior responsabilização e envolvência de todos os envolvidos, determinando o artigo 24.º que 47 

o Município promova a audiência dos interessados, quando a proposta de decisão - sobre o pedido de licenciamento do 48 

loteamento – seja desfavorável; e/ou a e consulta pública, relativamente à deliberação sobre o pedido de licenciamento 49 

da operação de loteamento, no caso da proposta de decisão ser favorável (n.º 7 do artigo 24.º), o que - podendo ser uma 50 

decorrência da recente entrada em vigor do novo Código de Procedimento Administrativo (CPA) -,confere uma maior 51 

transparência à decisão; 52 

8. A previsão de mecanismos que incentivam a reconversão e a conclusão dos processos, quer de iniciativa 53 

municipal, quer de iniciativa particular, sendo de destacar a este propósito consagração, no artigo 26.º, de mecanismos 54 

de comparticipação na totalidade dos custos das obras de urbanização; e a previsão, no artigo 50.º, do Município 55 

promover obras de urbanização, por sua iniciativa mas por conta dos proprietários, podendo fazer-se pagar nos termos 56 

do RJUE (cfr. os artigos 107.º e 1087.º, relativos à posse administrativa e execução coerciva) ou acionando a caução 57 

prestada ao abrigo do artigo 27.º da Lei das AUGI; 58 

9. De realçar, ainda, o aditamento, no próprio regime excecional de reconversão, de um preceito relativo à 59 

implementação de um plano de formação para os técnicos ou trabalhadores em funções públicas da administração 60 
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central e das Autarquias Locais, com vista a garantir, assim, a aplicação uniforme das disposições legais atinentes à 61 

reconversão urbanística de áreas de génese ilegal, o que capacitará os técnicos com intervenção direta nos processos de 62 

reconversão urbanística de áreas de génese ilegal e promoverá a disseminação de boas práticas para a resolução célere 63 

destes processos (vide o artigo 56.º-A) (artigo 56.º - A), a desenvolver pela Direção-Geral do Território (DGT), em 64 

articulação com as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) e a Associação Nacional dos 65 

Municípios Portugueses (ANMP); 66 

10. A previsão de uma maior monitorização da realidade existente e acompanhamento da evolução dos processo de 67 

reconversão de AUGI, através do aditamento do artigo 57.º - B que prescreve, por uma lado, a elaboração de um cadastro 68 

predial atualizado, correspondente às situações inicial e final de cada operação de reconversão (cfr. o n.º 1) e, por outro 69 

lado, o levantamento rigoroso e exaustivo pelos Municípios, no prazo de 1 (um) ano a contar da entrada em vigor da 70 

presente norma, dos processos de reconversão ainda em curso, o qual deve ser comunicado à Direção-geral do Território 71 

e à CCDR territorialmente competente (vide o n.º 2). 72 

II. ANÁLISE DO ARTICULADO 73 

Relativamente ao conteúdo da proposta de Lei apresentada cumpre, desde já, tecer os seguintes comentários: 74 

1. ARTIGO 4.º | PROCESSO DE RECONVERSÃO URBANÍSTICA 75 

Relativamente à redação constante do n.º 3 de tal preceito, propõe-se a seguinte redação: 76 

“3 – A alteração aos termos e condições do alvará de loteamento e do plano de pormenor de reconversão é requerida 77 

pela administração conjunta até à sua extinção, com o consentimento dos proprietários dos lotes para os quais se requer 78 

alteração. 79 

4 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, a alteração aos termos e condições do alvará de loteamento e do plano 80 

de pormenor de reconversão pode ser requerida também pelo interessado desde que acompanhada da declaração 81 

prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 15.º da presente lei.” 82 

2. ARTIGO 5.º | ÁREAS PARCIALMENTE CLASSIFICADAS COMO URBANAS OU URBANIZÁVEIS 83 

Relativamente à prescrita obrigatoriedade de alteração dos Planos Territoriais em vigor (cfr. o n.º 3 do artigo 5.º) 84 

considera-se importante prever uma redução dos prazos aplicáveis, propondo-se a seguinte redação final:”3 – Nos casos 85 

previstos neste artigo é obrigatória a alteração do PMOT em vigor, sendo os prazos estipulados no regime jurídico 86 

aplicável para esse efeito, reduzidos a metade.”. 87 

 88 
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3. ARTIGO 27.º | CAUÇÃO DE BOA EXECUÇÃO DAS OBRAS 89 

No que concerne à receção das obras de urbanização, propõe-se a dispensa de receção provisória de tais obras quando 90 

em território urbano consolidado e desde que executadas há mais de 1 (um) ano. 91 

4. ARTIGO 29.º | ALVARÁ DE LOTEAMENTO 92 

Na alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º não é correta a utilização da expressão “autorização de loteamento”. 93 

5. ARTIGO 47.º | ARRENDAMENTO 94 

Relativamente às medidas de proteção das habitações arrendadas, importa referir que as mesmas não permitem a 95 

realização de obras de alteração cominadas pelo título de reconversão impedindo, por exemplo, as demolições ou 96 

reformulações que interferem com o espaço público e as obras de urbanização, bem como a legalização das edificações, 97 

pelo que parece-nos pertinente avaliar as eventuais implicações decorrentes de tal normativo. 98 

Ponderar 99 

6. Artigo 56.º-A | PLANO DE FORMAÇÃO  100 

Relativamente à consagração de um plano de formação a promover pela Direção Geral do Território (DGT), em 101 

articulação com as CCDR e a ANMP, com vista a capacitar os técnicos da administração central do Estado e das autarquias 102 

locais com intervenção direta nos processos de reconversão de AUGI, importa relembrar que alguns dos 103 

constrangimentos à reconversão das AUGI respeitam precisamente à falta de conhecimento por parte dos particulares 104 

titulares dos órgãos das administrações conjunta e ao deficiente acompanhamento por parte das equipas técnicas 105 

pluridisciplinares que a estas prestam os seus serviços. 106 

Atento o exposto, parece-nos essencial a consagração de um prazo para a implementação pela DGT de tal plano de 107 

formação, tendo em vista a sua pertinência desde logo na capacitação de todos os intervenientes em tal processo de 108 

reconversão, para efeitos de cumprimento dos prazos fixados no artigo 57.º da Lei das AUGI. 109 

7. Artigo 57.º | PRAZOS  110 

Conforme já demos nota, o artigo 57.º do projeto procede a uma prorrogação do prazo para a constituição da comissão 111 

de administração e para a obtenção do título de reconversão, propondo que tal comissão seja “… validamente constituída 112 

até 31 de Dezembro de 2015 e de título de reconversão até 31 de Dezembro de 2020 não prorrogável “. 113 

No que concerne à fixação de prazos para a constituição de comissão de administração e de emissão de título de 114 

reconversão, constata-se que as sucessivas alterações legislativas já ocorridas à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, ao 115 
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fixarem prazos limite raramente compatíveis com a complexidade e morosidade de muitos dos processos, têm levado à 116 

sistemática necessidade da sua posterior prorrogação. 117 

De notar, a este propósito, que o alargamento do prazo para as AUGI disporem de uma Comissão de Administração 118 

validamente constituída – ”… até 31 de Dezembro de 2015…” - parece-nos essencial, uma vez que o prazo consignado na 119 

norma em vigor já caducou em 31 de Dezembro de 2014. 120 

No que respeita ao título de reconversão, de referir que o atual prazo legal terminará em 30 de Junho de 2015, pelo que 121 

se considera importante acautelar a previsão de um novo prazo. 122 

Não obstante o exposto, e ainda que se considere desejável a fixação de (novos) prazos, afigura-se-nos que se deviam 123 

evitar futuras prorrogações dos mesmos, propondo-se assim a ponderação de uma solução legal que não procedendo 124 

à fixação de um prazo específico para a constituição das comissões de administração ou a conclusão dos 125 

processos/procedimentos de reconversão, determine, por exemplo, que estes últimos se circunscrevam ao que se 126 

encontra legislativamente determinado, quer em sede da Lei de bases gerais da política pública de solos, de 127 

ordenamento do território e de urbanismo, quer em sede de Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE).  128 

Mais se considera que os Municípios, na eventualidade da não constituição tempestiva de comissão de administração, 129 

devem poder decidir sobre a assunção da condução do processo de reconversão ou reconduzir o terreno delimitado 130 

como AUGI à sua primitiva condição. 131 

8. Artigo 57.º - B | INFORMAÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE RECONVERSÃO 132 

Com vista a uma maior monitorização da realidade existente e acompanhamento da evolução dos processos de 133 

reconversão de AUGI, é proposto o aditamento de um novo artigo 57.º - B que prescreve não só a elaboração de um 134 

cadastro predial atualizado (cfr. o n.º 1), mas também o levantamento rigoroso e exaustivo pelos Municípios, no prazo 135 

de 1 (um) ano a contar da entrada em vigor da presente norma, dos processos de reconversão ainda em curso. 136 

Relativamente à redação proposta para o n.º 2, afigura-se-nos essencial a que sejam parametrizados os termos de tal 137 

levantamento, sob pena de existir uma grande discricionariedade que prejudique os resultados expetáveis. 138 

III. POSIÇÃO ANMP 139 

Cotejado o exposto, e uma vez revista a proposta de diploma de acordo com as considerações tecidas no presente 140 

parecer, a Associação Nacional de Municípios Portugueses nada tem a acrescentar ao projeto Lei apresentado. 141 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 142 

Coimbra, 14 de Abril de 2015 143 


