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Palmela disponível para apoio aos refugiados
O Município de Palmela está disponível para participar no esforço nacional de apoio, acolhimento e integração de 
refugiados, honrando o espírito de solidariedade e humanismo da população do concelho e no respeito pelo inalie-
nável direito à vida e à dignidade, consagrados na Carta das Nações Unidas. 

Estão em curso, no concelho, diversas ações da sociedade civil, em consonância com instituições empenhadas no 
auxílio aos refugiados, designadamente o Conselho Português para os Refugiados, a Fundação Islâmica de Palmela e 
a Cáritas Diocesana, que integram a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR).

Várias instituições têm solicitado espaços de acolhimento e apoio logístico, designadamente, o Conselho Português 
para os Refugiados e a Fundação Islâmica de Palmela, tendo esta última apresentado um plano de intervenção, a 
desenvolver pela comunidade islâmica portuguesa, para acolhimento, formação e integração profissional de refugia-
dos, num espaço específico. A Câmara Municipal tem defendido um modelo de acolhimento que evite o isolamento 
das comunidades de refugiados e é nesse sentido que está disponível para participar em soluções que promovam 
uma efetiva integração social.

“Um Centro Histórico de Oportunidades” 
Alojamento local motivou partilha de experiências 
de sucesso
No dia 3 de novembro, o Espaço MOJU, no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela, acolheu mais uma sessão 
da iniciativa “Centro Histórico de Oportunidades”. 

A partilha de experiências empresariais de sucesso na área do alojamento local – ideias, apoios, parcerias, dificulda-
des e início de atividade – foi o objetivo deste encontro, que pretendeu, ainda, estimular o empreendedorismo e dar 
a conhecer os incentivos para a abertura de novos negócios e dinamização económica do Centro Histórico.

Participaram, na sessão, Jorge Humberto, da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Isabel Conceição, 
Presidente da ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal, Sandra Paulino, do 
GAEPI – Gabinete de Apoio às Empresas e Promoção do Investimento da Câmara de Palmela e João Ribeiro, do Lost 
Inn  Lisbon Hostel.

A Entidade Regional de Turismo sublinhou a capacidade de sedução dos Centros Históricos enquanto locais com 
uma identidade única e tradição e apresentou alguns dados sobre alojamento local, nomeadamente, o número de 
unidades registadas na região, até setembro último - 3.951 (19 em Palmela) - e 24 empresas de animação turística 
no concelho.

A ADREPES reforçou a disponibilidade para apoiar a apresentação de candidaturas ao próximo quadro comunitário 
de apoio e recordou os 12 projetos de alojamento turístico  recentemente apoiados pela associação, um investimen-
to global de 2 milhões e 800 mil euros.

Por último, os proprietários do Lost Inn Lisboa Hostel partilharam as dificuldades e os desafios que tiveram que ultra-
passar em aproximadamente dois anos, desde o licenciamento do projeto ao controlo da obra e certificações até aos 
dias de hoje, com uma unidade localizada no Cais do Sodré, num edifício que foi um antigo palácio no século XVIII e, 
posteriormente, sede da Petrogal durante muitos anos e que se encontrava abandonado desde a década de 80. Esta 
unidade possui 76 camas e regista uma taxa de ocupação na época baixa de cerca de 70%.

As mais valias deste tipo de alojamento e a importância do estabelecimento de parcerias com entidades e empresas 
locais, que complementem e diversifiquem a oferta, foram algumas das questões focadas no encontro.
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O investimento na Educa-
ção é um compromis-
so permanente que 
continuamos a assu-
mir como condição 
primeira para a in-
clusão e para o de-
senvolvimento das 
competências dos 
nossos mais novos 
cidadãos e é neste 
domínio que ganham 
particular expressão 
as políticas sociais e de 
apoio à família do Muni-
cípio. 

Neste ciclo de gestão municipal 
temos já em curso um plano de re-
qualificação de escolas que inclui a esco-
la básica nº 2 de Palmela e Cabanas, a ampliação 
das escolas básicas de Aires, Águas de Moura e António Ma-
tos Fortuna na Quinta do Anjo a par de importantes inter-
venções numa dezena de outros estabelecimentos de ensino. 
E não deixaremos de continuar o caminho da garantia e do 
alargamento dos apoios socioeducativos - os transportes es-
colares, o Programa de Alimentação Escolar, o aumento dos 
auxílios económicos diretos para livros e material, o alarga-
mento de horários nos jardins de infância da rede pública, 
o “Aprender a Nadar” e o Fantasiarte, entre outros. No seu 
conjunto, o investimento na Educação rondará os cinco mi-
lhões de euros, incluindo a transferência de verbas para as 
juntas de freguesia que têm descentralizada a competência 
de conservação e manutenção das escolas.

Nestes últimos meses de gestão municipal, a nossa postura 
de compromisso sério e persistente permitiu, também, des-
bloquear processos que sem o nosso impulso dificilmente 
se concretizariam. Foi possível assegurar investimento da 
administração central para a construção da Unidade de Cui-
dados de Saúde Personalizados de Pinhal Novo-Sul, para a 
consolidação das encostas do Castelo de Palmela e para a 
regularização da Ribeira da Salgueirinha e acreditamos que, 
entretanto, serão acolhidas as propostas do município para 
uma solução partilhada que permita a construção do Pavi-
lhão Desportivo da Escola Secundária de Palmela.

À data de saída desta edição, a Câmara Municipal aprovou 
já o Orçamento para 2016 e as Grandes Opções do Plano 
2016-19 que serão, ainda este mês, submetidas à votação 
da Assembleia Municipal. Baixámos impostos, recuperámos 
o equilíbrio financeiro e aumentámos a atividade e o investi-
mento. Disto daremos conta, de forma mais pormenorizada, 
no próximo Boletim Municipal. Temos portanto a convicção 
que continuaremos a concretizar um conjunto de investimen-
tos e ações que vão qualificar ainda mais o nosso território, 
respondendo positivamente aos desafios do presente e do 
futuro.

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Câmara desbloqueia  
obras da Administração Central
Encostas do Castelo de Palmela vão ser consolidadas
O trabalho e as diligências do Município junto da administração central levaram à abertura 
de um concurso específico para financiamento da obra de consolidação das encostas do 
Castelo de Palmela. A Câmara Municipal vai assumir os projetos e o acompanhamento desta 
campanha de obras, destinada a garantir as melhores condições de segurança e a defesa 
deste monumento nacional e da sua envolvente. A candidatura corresponde a 2.800 mil 
euros, sendo 85 por cento suportados pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabili-
dade e Eficiência do Uso dos Recursos e o remanescente pela Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças, entidade proprietária do Castelo.

A Câmara Municipal impulsionou, há vários anos, a criação de um grupo de trabalho (do 
qual fazem parte várias entidades da Administração Central), para acompanhar a evolução 
dos problemas identificados e, em 2013, passou a promover reuniões periódicas com a Di-
reção-Geral do Tesouro e Finanças, a Direção-Geral do Património Cultural, a Comissão de 
Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e o Grupo Pestana, que 
ocupa a Pousada de Palmela, para monitorizar e procurar soluções para uma intervenção de 
consolidação. Paralelamente, o Serviço Municipal de Proteção Civil acompanhou a situação, 
garantindo as condições de segurança dos diversos eventos realizados no Castelo.

Apesar da informação inicial, de que não haveria fundos para este tipo de intervenções, o 
Presidente do Município desenvolveu vários contactos, que resultaram em audiências com 
os Secretários de Estado do Desenvolvimento Regional e do Ambiente, procurando sensibi-
lizar para a premência de uma intervenção. A Administração Central acabou por abrir, a 2 de 
outubro, um concurso destinado exclusivamente aos Municípios de Palmela, Setúbal e Vila 
Nova de Gaia, para apresentação de candidaturas relativas à mesma tipologia.

Nova Unidade de Saúde de Pinhal Novo  
vai ser uma realidade
A tão aguardada construção da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Pinhal 
Novo-Sul já tem luz verde da Administração Central e a sua construção vai ser concretizada 
através de um Contrato-Programa celebrado entre o Município e a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. O Ministério da Saúde financia a construção do equipa-
mento em 1.184 mil euros, enquanto o Município se responsabiliza pela execução dos pro-
jetos de arquitetura e especialidades, o lançamento da empreitada e respetiva fiscalização, 
assumindo, também, os encargos com acessos, estacionamentos, infraestruturas, arranjo e 
manutenção de espaços exteriores. 

Esta Unidade de Saúde será construída num terreno reservado para o efeito há 14 anos e 
cedido, formalmente, há sete, pelo Município de Palmela ao Ministério da Saúde. A Câmara 
Municipal manteve uma postura de cooperação ao longo de todo o processo, assumindo 
parte das competências que seriam da responsabilidade da Administração Central, certa, 
no entanto, de que este é o melhor caminho para solucionar a questão e prestar melhores 
cuidados de saúde aos utentes de Pinhal Novo, a freguesia mais populosa do concelho, que 
tem sido gravemente prejudicada pela precariedade das instalações existentes e pela eleva-
da percentagem de utentes sem médico de família.
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No Dia Mundial do Animal, a Câmara Municipal de Palmela 
reforçou a sensibilização para os direitos dos animais, promo-
vendo a adoção dos animais acolhidos no Canil Municipal. A 
3 de outubro, mais uma edição da Cãominhada Solidária, no 
Terrim, reuniu vários caminheiros e os amigos de quatro patas, 
numa atividade desportiva e de convívio, que apoiou, através 
de doações, o “Cantinho da Milu”, uma associação local de pro-
teção dos animais. No mesmo dia, o Município e a associação 
estiveram junto ao Mercado Municipal de Pinhal Novo, numa 
campanha de adoção de animais do Canil Municipal. A prio-
ridade do Canil é a disponibilização para adoção dos animais 
recolhidos, e, em 2014, foram adotados 49 animais. Os animais 
permanecem no equipamento por um período mínimo de oito 
dias, imposto por lei, e são devolvidos aos seus donos sempre 
que reclamados. Caso tal não aconteça, a Câmara Municipal 
promove a adoção dos animais, publicitando-os na página do 
Município (http://www.cm-palmela.pt/pages/1385), e oferece 
o chip e a vacinação.

Semana Europeia da Mobilidade
Comemorações sensibilizaram  
para opções de mobilidade
O Município de Palmela assinalou, em setembro, a Semana Europeia da 
Mobilidade, iniciativa que teve como lema “Escolhe. Muda. Combina” 
e sensibilizou a população para o impacto que as opções individuais 
de mobilidade assumem na comunidade, nomeadamente, ao nível do 
ambiente, saúde e economia.

Do programa de atividades, destacaram-se ações de sensibilização para 
a eco condução, a oferta de títulos de transporte para o circuito urba-
no de Pinhal Novo em troca da entrega de Óleos Alimentares Usados 
(OAU), a 2.ª Pedalada Noturna e o debate sobre o Novo Regime Jurídico 
do Serviço Público de Transportes de Passageiros.

Em Palmela e Cabanas
Moradores devem 
pedir ligação  
ao coletor municipal
As redes de drenagem de águas residuais 
domésticas que servem as ruas de S. Julião, 
em Palmela, e António Joaquim Ferreira Ca-
lote, em Cabanas, entraram em funciona-
mento, permitindo a ligação da rede predial 
ao ramal domiciliário de ligação à rede pú-
blica. 

Os moradores que ainda não o fizeram, de-
vem deslocar-se ao Atendimento Munici-
pal, para efetuarem o pedido de ligação de 
águas residuais domésticas ao coletor muni-
cipal. Mais esclarecimentos junto da Divisão 
de Águas e Resíduos Sólidos Urbanos, atra-
vés do telf. 212 336 686.

Comemorações do Dia Mundial do Animal sensibilizaram para adoção

Inscrições abertas  
para o Projeto Eco Famílias
Município promove  
adoção de boas  
práticas ambientais
O Município deu início, em outubro, ao Projeto Eco Fa-
mílias do Concelho de Palmela, programa de educação 
ambiental e tutoria que, ao longo de dois anos, vai 
apoiar as famílias no uso eficiente da energia e dos 
recursos.As inscrições no projeto, que decorrem entre 1 e 30 de novembro, são gratuitas e encontram-se dispo-
níveis em www.cm-palmela.pt, com o Regulamento de Participação. Os interessados deverão candidatar-se, pre-
enchendo a respetiva ficha de inscrição e entregando-a num dos balcões de atendimento da Câmara Municipal, 
ou remetendo-a por correio eletrónico, para o endereço ecofamilias@cm-palmela.pt ou por correio postal para o 
Atendimento da Câmara Municipal de Palmela, Largo do Município, 2954-001 Palmela.

Das famílias inscritas, serão selecionadas vinte para esta primeira edição – quatro por cada freguesia – que terá 
a duração de um ano. Durante esse período, o Município fará o diagnóstico ambiental das famílias, sugerindo a 
implementação de medidas concretas para a melhoria da gestão e eficiência ambiental e monitorizando o seu 
desempenho. Serão atribuídos equipamentos de apoio, como lâmpadas economizadoras, redutores de caudal 
ou compostores, e os elementos das famílias participarão em ações de formação e sensibilização sobre eficiência 
energética e boas práticas, abertas, também, à comunidade. No final desse ano, as famílias que acompanhem 
todo o ciclo de desenvolvimento do projeto e apresentem uma melhoria de, pelo menos, 5% na eficiência ener-
gética, serão premiadas com um galardão e com a oferta de equipamento.Município requalifica

espaços públicos 
com pinheiros
O Município está a promover a requalificação 
de espaços públicos com pinheiros, em Pinhal 
Novo, para revitalização das árvores e garan-
tia do seu crescimento saudável. Os desbastes 
são necessários nos povoamentos de pinheiro 
manso jardinados, permitindo que as árvores 
possam desenvolver-se em melhores condi-
ções fitossanitárias, com maior entrada de luz 
e circulação de ar, diminuindo, também, os 
riscos de aparecimento de doenças.

No mesmo âmbito, foi realizada, em setem-
bro, uma ação de prevenção da lagarta do pi-
nheiro, através do método de micro injeção, 
em todos os pinheiros existentes em espaço 
público e nas escolas básicas do concelho.
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Investimento municipal no valor de 38 mil euros
Empreitada de limpeza e desobstrução  
de linhas de água em curso
No âmbito do Plano Anual de Intervenção na Rede Hidrográfica do concelho, a Câmara Mu-
nicipal está a promover uma empreitada de limpeza  e desobstrução de linhas de água, no 
valor global de cerca de 38 mil euros. Os trabalhos estão a decorrer na Ribeira do Livramen-
to, na Baixa de Palmela, estando previstas outras intervenções para o Pinhal Novo, Venda do 
Alcaide, Lagoinha, Ribeira de Palmela, Quinta do Anjo, Brejos do Assa, Vale de Touros e Aires.

As intervenções visam a remoção de detritos, bem como o corte das partes aéreas da vege-
tação que possam obstruir o fluxo ao longo da linha de água, e são feitas de acordo com as 
indicações da Agência Portuguesa do Ambiente. Serão, ainda, asseguradas outras interven-
ções que possam surgir, de modo a garantir o adequado escoamento hidráulico.

Águas
Município investe na remodelação  
e ampliação da rede
Teve início, em outubro, a obra de remodelação da rede de abastecimento de água das ruas 
D. Dinis e Afonso de Albuquerque, em Quinta do Anjo, numa extensão de cerca de 500 me-
tros. Trata-se de uma obra incluída numa empreitada de remodelação e ampliação, no valor 
de 61 mil euros. Esta empreitada incluiu a ampliação de um troço da Rua Francisco Assunção 
Pinho, no Lau, numa extensão de 550 metros, e a remodelação da rede, na Rua Marcolino 
Júlio da Costa, em Cabanas, numa extensão de 50 metros.

Regularização da Ribeira  
da Salgueirinha foi aprovada
O Município de Palmela vai avançar com a regularização do tro-
ço de Pinhal Novo da Ribeira da Salgueirinha. Depois da pré-a-
ceitação da candidatura do Município a Fundos Ambientais do  
Estado Português, geridos pela APA – Agência Portuguesa do Am-
biente, no âmbito do Fundo de Proteção de Recursos Hídricos 
- tipologia “projetos que contribuam para o controlo de cheias 
e outras intervenções de sistematização fluvial” – o projeto de 
intervenção na ribeira foi homologado pelo Secretário de Estado 
do Ambiente no final de setembro. Trata-se de um investimento 
de 2.244.800 euros, comparticipado em 85% pelo Fundo, no va-
lor de 1.908.080 euros, cabendo o remanescente ao Município, 
que terá, também, toda a responsabilidade do desenvolvimento 
deste processo.

Recorde-se que foi aprovada, recentemente, uma alteração à 
REN, tendo em vista este projeto de regularização, e já foram 
entregues pelo Município o projeto de execução e o estudo de 
impacto ambiental. Neste momento, estão a iniciar-se os contac-
tos com os proprietários dos terrenos confinantes com a ribeira, 
para negociações, tendo em vista as faixas de proteção, os alar-
gamentos, as zonas de alagamento e outras medidas necessárias. 
A regularização abrange uma extensão de cinco quilómetros, en-
tre a zona de confluência da Ribeira do Alecrim e a Barragem da 
Brejoeira, e pretende prevenir inundações em Pinhal Novo e na 
respetiva bacia hidrográfica, repondo as condições naturais de 
drenagem pluvial. 

Matriz da Água 2014 disponível no site do Município
Palmela tem a água, saneamento e recolha de resíduos mais baratos da AML
A Matriz da Água do Concelho de Palmela 2014 – documento que reúne a informação fundamental sobre a água no território – está disponível no site do Município em  
http://www.cm-palmela.pt/pages/1328. Esta publicação revela o desempenho do concelho, no ano passado, e identifica prioridades e estratégias de intervenção que 
permitem gerir a água de forma sustentada, envolvendo os consumidores num esforço comum. Palmela é o concelho que disponibiliza os serviços de abastecimento 
de água, saneamento e recolha de resíduos com o tarifário mais baixo da Área Metropolitana de Lisboa e está muito abaixo da média tarifária a nível nacional, segundo 
dados recentemente publicados pela Associação de Defesa do Consumidor.

O Município tem água de grande qualidade, acessível, numa rede de distribuição de quase 600 km, com uma taxa de cobertura de 100% nos aglomerados popula-
cionais e 97% no conjunto do concelho. A taxa geral de cobertura da rede de saneamento, com uma extensão de cerca de 200 km, é de 82% e a autarquia continua a 
estender e a qualificar a rede.



PALMELA - BOLETIM MUNICIPAL - NOVEMBRO 20156

Prolongamento da rede  
de saneamento na Carregueira em curso
Está em curso o prolongamento da rede de saneamento na Rua 25 de Abril, na Carregueira, Freguesia de Pinhal Novo. 
Trata-se de uma obra cujos trabalhos integram a construção de um coletor doméstico com cerca de 180 metros e 18 
ramais, integrado numa empreitada mais vasta, no valor de 86 mil euros.

A referida empreitada abrange outras obras de prolongamento e remodelação, nomeadamente, a Rua 1.º de Maio, 
também na Carregueira, a Rua Luís Cipriano, em Quinta do Anjo, e outras intervenções em diversos locais do concelho.

Encontra-se em fase de conclusão a instalação de um sistema de iluminação eficiente e inteli-
gente na Biblioteca Municipal de Palmela.

O sistema foi adjudicado por cerca de 37 mil euros e consiste num conjunto de equipamentos 
e software inovadores, que deverão trazer ao município poupanças da ordem dos 87% no 
consumo energético, com redução da fatura e das emissões de gases com efeitos de estufa.

O sistema agora instalado consiste na substituição de lâmpadas tradicionais por díodos emis-
sores de luz (vulgo LED), detetores de presença, sensores de luminosidade e outros dispo-
sitivos e software, que garantirão poupança mas, também, maior conforto e adequação da 
luminosidade a cada tipo de uso.

Na prática, o utilizador decide que tipo e quantidade de luz pretende, em função do grau e tipo 
de ocupação das instalações, sala a sala. O sistema mede a presença e quantidade de pessoas, 
a quantidade de luz natural disponível e aciona a iluminação artificial garantida pelos LED, na 
medida do estritamente necessário.

Este investimento insere-se na medida de reforço da eficiência energética em edifícios munici-
pais prevista no PAESP. - Plano de Ação para a Energia Sustentável de Palmela.

A Câmara Municipal concluiu, recentemente, os trabalhos de pavimentação da Rua de Goa, em Cabanas, e a repavimen-
tação de um troço de 300 metros da estrada de Vila Amélia, na Freguesia de Quinta do Anjo, e a pavimentação de um 
troço da Rua Francisco Assunção Pinho, no Lau, Freguesia de Palmela.

Aceiro dos Arraiados
Pavimentação a decorrer
A Câmara Municipal de Palmela iniciou a empreitada de 
pavimentação do Aceiro dos Arraiados, em Pinhal Novo.

Adjudicada por 136 mil euros e com um prazo de exe-
cução de quatro meses, a obra abrange cerca de dois 
quilómetros.

O Aceiro dos Arraiados desenvolve-se entre a Estrada Mu-
nicipal 575 (Rua do Trabalhador Rural) e o Aceiro do Costa 
e tem registado um aumento do tráfego automóvel. Esta 
empreitada vai contribuir para a melhoria da segurança e 
comodidade da circulação. A drenagem pluvial será, tam-
bém, melhorada, com a construção e remodelação de seis 
passagens hidráulicas

Execução da Ciclovia  
de Aires tem início em novembro
A primeira fase da ciclovia de Aires, compreendida entre o extremo sul da Av.ª Joaquim Lino dos 
Reis e a escola de Aires, deverá ter início em novembro.

A empreitada, no valor de cerca de 28.500 euros, tem um prazo de execução de 21 dias.

A ciclovia tem um troço partilhado entre peões, bicicletas e automóveis em baixa velocidade, e um 
corredor dedicado. A obra contempla, ainda, uma passagem sobrelevada para atravessamento da 
Rua Fundadores do Airense, pelo que trará a vantagem adicional de melhorar a acessibilidade para 
peões e impor novas medidas de acalmia de tráfego.

Este troço faz parte da rede municipal e da rede intermunicipal de ciclovias, que integra a ciclovia 
de Quinta do Anjo, o prolongamento da ecopista de Pinhal Novo, a 2ª fase da ciclovia de Aires, en-
tre outras pistas e corredores cicláveis. O investimento municipal na promoção da mobilidade sua-
ve e acessibilidade ascende a mais de um milhão de euros, repartido pelos próximos quatro anos.

Biblioteca de Palmela
Câmara investe 37 mil euros em iluminação inteligente
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Município e Autoeuropa parceiros  
na concretização da Viatura Itinerante 
da Academia da Proteção Civil
No âmbito do Encontro Mecenas de Palmela 2015, realizado a 4 de novembro, o Muni-
cípio de Palmela e a Volkswagen Autoeuropa celebraram os contratos de comodato e 
de promessa de compra e venda, relativos à Viatura Itinerante da Academia da Proteção 
Civil de Palmela. António de Melo Pires, Presidente do Conselho de Gerência da Auto-
europa, marcou presença na cerimónia, onde foi, também, apresentada a viatura - uma 
Volkswagen Sharan, já devidamente identificada com a imagem institucional do projeto. 
Segue-se a adaptação da viatura para transporte de material e equipamentos diversos, 
associados às áreas do socorro e da proteção civil, constituindo-se, também, como su-
porte de exposições e ações de sensibilização. 

Dentro do quadro do programa Mecenas de Palmela, a área da proteção civil foi das que 
mais interesse despertou junto do tecido empresarial e, com o seu apoio, foi possível 
concretizar rapidamente e com excelentes resultados, a Academia da Proteção Civil de 
Palmela. Até ao momento, foram realizadas mais de duas dezenas de ações de forma-
ção, que abrangeram meio milhar de formandos.

Medalha Municipal  
de Comportamento Exemplar 2015

Bombeiros distinguidos  
em cerimónia de atribuição 
de medalhas
No dia 11 de outubro, a Câmara Municipal de  
Palmela procedeu à Cerimónia de Atribuição da  
Medalha Municipal de Comportamento Exemplar 
2015 aos bombeiros do concelho que, cumprindo 15, 
20 ou 25 anos de serviço, se distinguiram pelo zelo, 
dedicação e comportamento exemplar no exercício 
do seu cargo. A cerimónia decorreu no Cine-Teatro  
S. João, em Palmela e abrangeu um total de 28 
bombeiros.

Na ocasião, foram, também, assinados Protocolos, 
no âmbito do desenvolvimento do Projeto “EQUO 
–Igualdade de Género na Economia Social e So-
lidária”, entre o Município de Palmela, a Questão 
de Igualdade – Associação para a Inovação Social, 
a Associação de Estudos de Economia Solidária do 
Atlântico – ACEESA e as Associações de Bombeiros 
de Palmela, Pinhal Novo e Águas de Moura.

Álvaro Balseiro Amaro preside  
à Comissão Distrital de Proteção Civil 
O Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, foi no-
meado Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Setúbal, a convite 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Integram, também, a co-
missão, os presidentes das Câmaras Municipais de Alcochete e de Grândola.

Aprovado Regulamento da Comissão 
Municipal de Proteção Civil
A Câmara Municipal de Palmela aprovou por unanimidade, em setembro, o regulamen-
to de funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil. Esta comissão, criada 
de acordo com a legislação em vigor, garante que todas as entidades e instituições de 
âmbito municipal, imprescindíveis às operações de proteção, socorro, emergência e as-
sistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe, se articulem entre 
si, garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência. 

O regulamento vem estabelecer regras de organização, composição e articulação com 
as entidades e instituições de âmbito municipal, necessárias às ações de proteção civil.
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O investimento da Câmara Municipal de Palmela no novo ano letivo ultrapassa 
os 3 milhões de euros, nos apoios às famílias e aos estabelecimentos de ensino, 
de forma a garantir uma escola de qualidade e em iguais condições de acesso a 
todas as crianças e jovens do concelho. 

O Transporte Escolar abrange os alunos matriculados em estabelecimentos de 
ensino da sua área de residência, mantendo a autarquia a discriminação posi-
tiva da distância casa/escola igual ou superior a dois quilómetros, (a legislação 
define quatro). Estima-se que o custo da rede atinja, este ano letivo, o valor de 
1.244.339 euros, com uma previsão de receita de 164.194 euros, provenientes 
das transferências do governo. A rede abrange 2562 alunos, sendo 2287 integra-
dos em circuitos públicos, e 275 em circuitos municipais.

Os apoios no âmbito da Ação Social Escolar referem-se aos Auxílios Económicos 
Diretos (apoio para livros e material escolar) dos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico e fornecimento de refeições escolares para as crianças da educação pré-
-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, da rede pública.

Aos alunos dos agregados familiares integrados no primeiro e segundo escalão 
do abono de família é aplicado um escalão único, através de discriminação posi-
tiva e beneficiam de refeição gratuita (pré-escolar) e apoio financeiro para livros 
e material escolar (1.º ciclo do ensino básico).

O apoio financeiro para livros e material escolar foi reforçado com o aumento 
do valor unitário do apoio a atribuir aos alunos beneficiários de ação social es-
colar, de 50 para 65 euros. A proposta, aprovada em reunião pública de câmara, 
representa um aumento de 30 por cento neste apoio prestado pela autarquia. 

Em relação ao Programa de Alimentação Escolar, destinado aos alunos do  
1.º ciclo e da educação pré-escolar, o número mantém-se nas 3.000 refeições  
diárias, quer através de confeção local, quer de refeições transportadas. Prevê-
se uma despesa anual de cerca de 920.000 euros e estima-se, igualmente, recei-
tas no valor de 498.000 euros.

Forte aposta do Município na Educação
Mais de três milhões de investimento no apoio às famílias e escolas

14 jardins-de-infância, indo ao encontro das necessidades apresentadas pelas 
respetivas famílias.  As atividades a realizar variam de acordo com a especifici-
dade de cada jardim-de-infância e com a avaliação final do ano letivo anterior, 
mantendo-se as atividades então proporcionadas - Música, Movimento e Dan-
ça, Motricidade, e Yoga para crianças ou Expressão Dramática. Estima-se que 
a despesa global com a dinamização das atividades seja de 340.000 euros e a 
comparticipação dos pais e do Ministério da Educação e Ciência totalize cerca de 
270.000 euros. Para o presente ano letivo, o Município mantém a comparticipa-
ção familiar com o valor mínimo de 2,75 euros e máximo de 55 euros.

O Executivo aprovou, para o ano letivo 2015/2016, o aumento do valor anual 
do apoio financeiro para funcionamento dos estabelecimentos de educação e 
ensino de 6,50 euros para 8 euros/aluno, num total de 25.736 euros.

No âmbito da beneficiação do Parque Escolar, realizou-se um conjunto de obras, 
que totalizaram um investimento de 97.595 euros. Recorde-se, também, que o 
Município de Palmela transferiu 304.489 euros para as Juntas de Freguesia, atra-
vés dos acordos de execução estabelecidos entre as partes, para realização de 
trabalhos de conservação de escolas.

O Município apoia o Regime da Fruta Escolar, através da disponibilização de 
duas peças de fruta, por semana, aos alunos do 1º ciclo, prevendo-se uma des-
pesa de 23.728 euros, totalmente comparticipada pelo Instituto de Financia-
mento da Agrícultura e Pescas. 

A Rede Escolar Pública do concelho integra 32 salas de educação pré-escolar e 
111 salas do 1.º ciclo, verificando-se um ligeiro decréscimo no número de crian-
ças nos jardins-de-infância e a manutenção nos restantes níveis de ensino.

Na Educação Pré-Escolar, em todos os jardins de infância públicos do concelho 
realizar-se-ão atividades de animação e apoio à família, abrangendo cerca de 
80 por cento das crianças que frequentam esta valência. Fruto de um trabalho 
de articulação entre o Município e os agrupamentos de escolas, será promovido 
o alargamento dos horários destinados à dinamização das atividades em 6 dos 
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Treze turmas envolvidas no 
1.º curso do “Aprender a Nadar” 
2015/2016
Teve início, no dia 5 de outubro, o 1.º curso do “Aprender a Nadar” 
2015/2016. Esta 2.ª edição do projeto decorrerá ao longo de todo o ano 
letivo, prevendo-se a realização de três cursos. Desenvolvido em parceria 
pela Câmara Municipal de Palmela e pela empresa municipal Palmela Des-
porto, em articulação com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, este 
1.º curso conta com a participação de 274 alunos, de 13 turmas dos Agru-
pamentos de Escolas José Saramago e de Palmela. Simone Fragoso é, uma 
vez mais, a madrinha do “Aprender a Nadar”.

A natação assume particular importância no desenvolvimento global da 
criança, na aquisição de destrezas motoras, hábitos e atitudes indispensá-
veis para uma vida ativa e saudável, pelo que o “Aprender a Nadar” de-
sempenha, junto dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico do concelho de 
Palmela, um papel fundamental na igualdade de oportunidades para a 
aprendizagem desta prática desportiva.

No dia 19 de dezembro, às 17 horas, o Festival de Encerramento Público na 
Piscina de Palmela reunirá os alunos que frequentaram as piscinas munici-
pais de Palmela e de Pinhal Novo, concluindo o 1.º curso 2015/2016 num 
momento de festa, convívio e partilha das aprendizagens adquiridas com as 
famílias e a comunidade. 

Programa Pedagógico do Museu  
consolida relação com a comunidade
O programa pedagógico e o plano de atividades do Serviço Educativo do Museu Mu-
nicipal para o ano letivo 2015/2016 pretendem dar resposta à comunidade educati-
va, com atividades que dão a conhecer o Património Cultural do concelho e da região, 
consolidam a relação do Museu com a comunidade e aproximam novos públicos.  
O programa integra a comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos, Dia Na-
cional dos Moinhos e Dia dos Moinhos Abertos, Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios, Noite dos Museus, Dia Internacional dos Museus, Dia Nacional das Transmis-
sões Militares, Jornadas Europeias do Património, Dia dos Castelos e Restauração do 
Concelho. Mantém a oferta das visitas mensais ao Castelo e Centro Histórico e visitas 
encenadas a sítios e monumentos arqueológicos do concelho, em parceria com o  
Teatro O Bando, e integra, também, um Ciclo de Cinema e a Candidatura da Ar-
rábida a Reserva da Biosfera. Já a 21 e 22 de dezembro, o Natal no Museu chega 
ao Espaço Fortuna Artes e Ofícios, com a atividade “Olhos nas Pontas dos Dedos” 
(inscrições e informações: patrimonio.cultural@cm-palmela.pt).

90 mil euros investidos na  
renovação do parque informático 
das Escolas Básicas
A Câmara Municipal procedeu, em outubro, à substituição de grande parte do 
equipamento informático, nos estabelecimentos de educação e ensino do 
concelho, num investimento no valor global de 89.679 euros.

Foram adquiridos 123 computadores e 142 impressoras, destinados a subs-
tituir equipamentos desatualizados, quer nas salas de 1.º ciclo, quer nas 
salas de pré- escolar.

As escolas do concelho ficam, agora, com um parque informático renovado, 
permitindo aos seus alunos e professores a melhor qualidade no acesso às 
tecnologias de informação e comunicação, indispensáveis nas práticas pe-
dagógicas atuais.

Ao nível da ação socioeducativa e pedagógica, destacam-se os projetos Apren-
der a Nadar e Fantasiarte, em estreita articulação com a comunidade educativa 
local, a par do desenvolvimento de  outros projetos nas áreas do ambiente, ani-
mação do livro e da leitura, cidadania e participação, desporto e saúde, educa-
ção pela arte, património e segurança.

A Câmara Municipal reitera, uma vez mais, a necessidade de garantir a cons-
trução de Pavilhões Desportivos na Escola Secundária de Palmela e na Escola 
Básica José Saramago, em Poceirão, por parte do Ministério da Educação e Ci-
ência, estando o município disponível para efetuar contratos-programa com o 
Ministério, com a garantia de utilização daqueles equipamentos por parte da 
comunidade. Recorda-se, também, a necessidade da construção de uma nova 
EB 2,3 em Pinhal Novo, em conformidade com a Carta Educativa.
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Município  
assinalou Dia Nacional  
dos Castelos
Palmela associou-se às comemorações do Dia Na-
cional dos Castelos e promoveu uma conferência 
com João Gouveia Monteiro, intitulada “A Histó-
ria Maravilhosa do Castelo Medieval Português», 
a 10 de outubro, na Biblioteca Municipal de Pal-
mela. Professor Associado com Agregação da Uni-
versidade de Coimbra e investigador do seu Cen-
tro de História da Sociedade e da Cultura, João 
Gouveia Monteiro leciona história medieval eu-
ropeia e história militar antiga e medieval, sendo 
autor de várias dezenas de trabalhos científicos.

Feira Medieval recebeu 
28 mil visitantes
Entre 25 e 27 de setembro, a segunda edição da Feira 
Medieval de Palmela preencheu o Castelo e o Centro 
Histórico com personagens da nossa História, memó-
rias mágicas e quadros vivos de Palmela de outros 
tempos, envolvendo a população e os agentes locais. 
Cerca de 28 mil visitantes aceitaram o convite para 
esta viagem e contribuíram para fazer, já, desta Feira, 
uma das principais do calendário temático em Portu-
gal. O evento promoveu a valorização da identidade 
local e contribuiu para o aumento da notoriedade de 
Palmela, proporcionando, também, a dinamização da 
economia local.

Dos torneios, que se disputaram, este ano, no Mira-
douro do Castelo, aos desfiles participados por cen-
tenas de figurantes, passando pela gastronomia, pela 
animação musical e espetáculos teatrais de grande 
qualidade - onde se destaca o Ritual Almenara - a Fei-
ra Medieval de Palmela marcou quem por cá passou 
e levou a organização, a cargo do Município e da As-
sociação Cultural História e Património – Aliusvetus, a 
assumir, desde já, a terceira edição, com a responsa-
bilidade de assegurar crescimento contínuo, em ter-
mos de qualidade e visibilidade.

Visite o Castelo  
e Centro Histórico  
e saiba mais sobre  
a nossa história
Até ao final do ano, a Câmara Municipal de 
Palmela e o Dr. António Lameira, voluntário 
do Museu Municipal, continuam a promo-
ver as visitas mensais que têm ajudado a 
dar a conhecer um pouco mais da História  
e estórias que se escondem no Castelo de 
Palmela e no Centro Histórico. 

Os visitantes podem usufruir das visitas a 
14 de novembro e 5 de dezembro, com o 
período da manhã, a partir das 10 horas,  
dedicado ao Castelo, com partida na Igreja 
de Santiago, e a tarde centrada no núcleo 
mais antigo da vila, com encontro marcado 
junto ao Chafariz D. Maria I, às 14h30. 

A participação é gratuita, mediante inscri-
ção até às 12 horas da quinta-feira anterior, 
através dos contactos patrimonio.cultural@
cm-palmela.pt ou 212336640. As visitas es-
tarão de volta em abril de 2016.

História das Ordens Militares mundiais  
escreve-se em Palmela
Palmela organizou o VII Encontro sobre Ordens Militares e, entre 
14 e 18 de outubro, reuniu cerca de setenta dos mais reputados 
investigadores sobre ordens militares, de várias instituições uni-
versitárias e museológicas de todo o mundo. Sob o tema “Entre 
Deus e o Rei. O mundo das Ordens Militares”, esta edição real-
çou a dimensão dicotómica subjacente às Ordens Militares e aos 
freires-cavaleiros: uma vida dividida entre a fé e a guerra, entre a 
religião e a estratégia política, entre a obediência a Deus e ao Rei. 
Iniciativa do Município, através do GEsOS – Gabinete de Estudos 
sobre a Ordem de Santiago, este encontro deu continuidade ao 
trabalho, iniciado há quase trinta anos, de valorização, divulga-
ção e incentivo à produção de conhecimento à volta do tema e, 
em particular, da Ordem de Santiago, tão enraizada na identidade 
de Palmela e da região. Ao início da noite de dia 14, participan-
tes e conferencistas no encontro, bem como vários académicos e 
historiadores portugueses, participaram, na Pousada de Palmela, 
no lançamento da publicação “Guerra e Paz”, das edições Colibri. 
Trata-se do catálogo da exposição que será inaugurada na Igreja 
de Santiago no próximo ano.
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Dia Europeu do Enoturismo  
celebra cultura vinícola
Palmela associa-se às comemorações do Dia Europeu do Enoturismo, 8 de novem-
bro, com um conjunto de atividades, ao longo de todo o mês, para os apaixonados do  
vinho e do turismo, promovidas pelo Município e pela Associação da Rota de Vinhos da  
Península de Setúbal, com o apoio da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. 
O programa comemorativo integra os Fins de Semana Gastronómicos do Moscatel de  
Setúbal, concertos de música em adegas, visitas e provas de vinhos, circuitos enoturísti-
cos, comemorações do S. Martinho e muito mais. 

No dia 27 de novembro, assinala-se, também, o 4.º aniversário da distinção “Palmela  
Cidade Europeia do Vinho”, efeméride assinalada, na Casa Mãe da Rota, com uma  
exposição e prova de vinhos premiados com medalhas de ouro, em 2015, que reunirá as 
adegas e os agentes locais e regionais ligados aos setores do vinho e do turismo.  

Fórum Turismo 2015
Turismo Cultural em debate
“Turismo Cultural – Qualificação, Inovação e Desenvolvimento” é o tema do encontro 
que o Município de Palmela promove no dia 12 de novembro, no Cine-Teatro S. João. 
Divulgar bons exemplos de integração entre cultura, património e história na construção 
de produtos turísticos e partilhar, com os agentes locais, as melhores metodologias e 
práticas para a criação de produtos relacionados com história, são os principais objetivos 
deste Fórum Turismo 2015. “Da história e património ao produto turístico”, “Mercado 
turístico e tendências da procura do turismo cultural e histórico” e “A narrativa turística, 
o turismo criativo e o envolvimento da comunidade” são os três painéis estruturantes do 
programa, cuja sessão de abertura contará com as presenças do Presidente da Câmara 
Municipal, Álvaro Balseiro Amaro, de Nuno Fazenda, do Turismo de Portugal, e de Vitor 
Costa, Presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa.

Esta terceira edição congrega investigadores, professores, agentes económicos e estu-
dantes num dia de debate e reflexão em torno das questões mais atuais sobre a área do 
Turismo, com aplicação prática na evolução do setor na região. As inscrições são gratui-
tas e abertas a todos os interessados, mediante a inscrição, até 10 de novembro, através 
do e-mail turismo@cm-palmela.pt (ficha de inscrição em www.cm-palmela.pt).

Fins de Semana Gastronómicos 
Moscatel de Setúbal fecha 
calendário 2015
A Câmara Municipal de Palmela, promove nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 
15 de novembro, em parceria com a Associação da Rota de Vinhos 
da Península de Setúbal/ Costa Azul e com os 23 estabelecimentos 
aderentes, mais uma edição dos Fins-de-Semana Gastronómicos do 
Moscatel de Setúbal. Aromático e estimulante, o Moscatel enrique-
ce as ementas com propostas diferentes e reconfortantes para estes 
dias de outono. Estes Fins de Semana encerram o calendário 2015 
do programa “Palmela – Experiências com Sabor!” e integram as 
comemorações do Dia Europeu do Enoturismo. Ao longo do ano, a 
gastronomia local tem ganho lugar de destaque, com muitas inicia-
tivas e oportunidades promocionais e com os agentes económicos a 
empenharem-se, cada vez mais, na utilização de produtos locais e na 
diversificação das ementas. Os utentes do Palmela Tourist Card (PTC) 
continuam a usufruir de descontos e promoções nos estabelecimen-
tos aderentes (mais informação em http://turismo.cm-palmela.pt).

Joana Espada eleita Rainha  
das Vindimas de Portugal
Joana Espada, Rainha das Vindimas de Palmela em 2014, foi eleita 
Rainha das Vindimas de Portugal 2015 a 19 de setembro, em Re-
guengos de Monsaraz. A iniciativa foi organizada pela Associação de 
Municípios Portugueses do Vinho, com o Município local, e contou 
com a participação de 16 candidatas. A representante palmelense 
conquistou, também, o Prémio Fotogenia. 

Nota: Foto Município Reguengos de Monsaraz
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Espaço Fortuna acolhe exposições e formação 
O Espaço Fortuna Artes e Ofícios, em Quinta do Anjo, acolhe, em novembro e dezembro, as exposições “Os Artesãos  
de Estremoz e o Apóstolo Santiago”, “A Vida é Feita de Sonhos”, de Sebastião Fortuna, e “4 Artes e Ofícios”.

A inaugurar o ciclo de exposições temporárias do espaço, “Os Artesãos de Estremoz e o Apóstolo Santiago”  
é promovida pelo Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho e vai estar patente ao público na Sala D. Maria,  
até 31 de dezembro. A exposição de Sebastião Fortuna, uma mostra de 40 telas que retratam a vida  
do pintor nas suas múltiplas artes e ofícios, vai estar disponível na Sala S. Filipe, com visitas guiadas pelo autor.  
Por último, a Exposição “4 Artes & Ofícios” é uma exposição coletiva de pintura e escultura que apresentará  
os trabalhos do último ano da residência artística no Espaço Fortuna e convida José Victor, Hélio Sacramento,  
Raquel Farelo e Rita Fernandes. A exposição estará patente ao público entre 12 e 27 de dezembro. 

Paralelamente, decorrerão naquele espaço, no mesmo período, um Curso de Introdução à Pintura em Azulejo e a ação 
de formação “ História, Modelação e Pintura de um Boneco ao modo de Estremoz”. 

Mais informações e inscrições : geral@espacofortuna.com e telf. 212 871 068.

Entre 29 de outubro e 2 de novembro, a aldeia de Quinta do Anjo viveu a 259.ª edi-
ção da Festa de Todos os Santos, em honra de N.ª Sr.ª da Redenção. A comunidade 
continua a agradecer a proteção que a aldeia recebeu, saindo ilesa do terramoto 
de 1755, e mantém a tradição, com um programa festivo diversificado, que alia 
devoção, animação e promoção da cultura e dos saberes que definem a identida-
de da freguesia. A música e o desporto, com iniciativas do movimento associativo 
local e a participação de artistas nacionais, como os Anjos, tiveram lugar de desta-
que no programa, da responsabilidade da Associação de Festas de Quinta do Anjo. 

O Município de Palmela é parceiro da Festa e, além do apoio logístico e de divulga-
ção, atribuiu um apoio financeiro de 2.900 euros. A autarquia participou, também, 
no programa, com a organização de um espetáculo de evocação ao Cante Alentejo 
– Património Cultural Imaterial da Humanidade e com a exposição “Dr. António 
Matos Fortuna: em Memória”.

Município lança projeto 
de poesia 
A Câmara Municipal de Palmela deu início, a 30 de 
outubro, ao Projeto de Poesia “Palavras na Nossa Ter-
ra”. A iniciativa, que decorre nas últimas sextas-feiras 
de cada mês, às 21h00, na Biblioteca Municipal de  
Pinhal Novo, homenageará um poeta por cada tertú-
lia e contará com a leitura de poemas pelos presentes 
e com a participação de poetas convidados. Bocage 
é o primeiro poeta a destacar, com uma mostra bio-
bibliográfica patente até 23 de novembro, seguido de 
Sebastião da Gama e de Luís Vaz de Camões. Desti-
nado a todos os que gostam de ler e escrever poesia, 
estudantes e público em geral, o Projeto de Poesia 
“Palavras na Nossa Terra” pretende valorizar e divul-
gar as capacidades poéticas dos escritores de poesia, 
fomentar o encontro cultural e o convívio, incentivar 
a escrita, divulgar a grande poesia e criar experiências 
inovadoras de escrita poética, pessoal e coletiva.

Centro Cultural  
de Poceirão celebra 
S. Martinho
A 10 de novembro, às 20h30, o Centro Cul-
tural de Poceirão acolhe, uma vez mais, as 
tradicionais comemorações do S. Martinho. 
Organizado pela Câmara Municipal de Pal-
mela com o Movimento Associativo local, 
o evento pretende envolver a comunida-
de nos festejos, com música, gastronomia  
e convívio. A animação estará a cargo da  
Associação “Os Amigos das Lagameças” e do 
grupo de Cante Alentejano “Modalentejo”, 
de Quinta do Anjo. A entrada é livre.

Câmara apoia Teatro 
Sem Dono, Ensaiarte  
e TELA...
A Câmara Municipal de Palmela aprovou, por unani-
midade, a atribuição de apoios financeiros no valor 
global de 3 mil euros, à Associação Teatro Sem Dono, 
ao Grupo de Teatro Ensaiarte e ao TELA – Teatro Es-
tranhamente Louco e Absurdo.          

Estes apoios são atribuídos no âmbito do Programa 
Municipal de Teatro, a grupos que desenvolvem tra-
balho relevante e não têm apoio da autarquia atra-
vés de protocolo, com o objetivo de valorizar e in-
centivar a sua atividade. 

…e atribui mais de nove mil 
euros para atividade
e obras de associações
A autarquia, aprovou, ainda, a atribuição de apoios 
financeiros, no valor global de 9.213 euros, à Asso-
ciação de Moradores da Quinta da Torre – Marquesa 
II, ao Grupo Desportivo e Recreativo Águias da Aroei-
ra e à Sociedade de Instrução Musical, no âmbito do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. 

Recorde-se que, em julho último, foi aprovado, tam-
bém no âmbito do regulamento, a atribuição de um 
conjunto de apoios financeiros ao movimento asso-
ciativo cultural, juvenil e desportivo, no valor global 
de 48.192 euros.

Festa de Todos os Santos valoriza tradições de Quinta do Anjo
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Câmara homenageia Cante Alentejano 
A 15 de novembro, a Câmara Municipal de Palmela encerra o ciclo de espetáculos de homenagem ao 
Cante Alentejano,. Com início às 15 horas, no Cine-Teatro S. João, em Palmela, e entrada gratuita, este 
espetáculo reúne as atuações de todos os grupos corais do concelho que se dedicam ao Cante Alente-
jano - Grupo Coral 1.º de Maio, Grupo de Can-
tares Modalentejo, Grupo Musical Gente Boa 
e Grupo Coral Ausentes do Alentejo. A inicia-
tiva assinala a declaração do Cante Alentejano 
como Património Cultural Imaterial da Huma-
nidade, pela UNESCO, a 27 de novembro de 
2014, e saúda todas as entidades, cantadores, 
grupos corais e o povo alentejano que, com 
o seu trabalho, tem preservado e dignificado 
o Cante, enquanto expressão cultural de um 
povo.

Férias Culturais enriquecem paragem letiva
A Passos e Compassos, apoiada pela Câmara Municipal de Palmela, promove, durante o período 
de paragem letiva do Natal, mais uma edição das Férias Culturais. Promover o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais, através da educação pela arte e património cultural, é o principal 
objetivo da iniciativa, dirigida a crianças com idades entre os 6 e os 12 anos. Mais informação em 
http://ferias.passosecompassos.pt e reservas no Cine-Teatro S. João (212 336 630). 

Loureiros sublinham tradição musical 
XI Festival Palmela Terra de Cultura
O XI Festival Internacional de Música – Palmela “Terra de Cultura” decorreu entre outubro e novembro 
numa organização da Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, com o apoio da Câmara Munici-
pal de Palmela. Nesta edição, que continuou a valorizar a tradição musical e a dinamizar vários espaços 
do concelho, passaram artistas como Orlando Santos, Los Chapulines, o Coro Gregoriano e o Coro Juve-
nil do Instituto Gregoriano de Lisboa, Portraits Project, João e Maria, Banda Big Show e vários projetos 
ligados aos Loureiros, entre outros.

No início do ano, o Município e a coletividade – que está a celebrar o seu 163.º aniversário - celebra-
ram um protocolo de cooperação relativo ao festival, que conta com um apoio financeiro municipal no 
valor de três mil euros por edição, bem como com apoio ao nível de comunicação e a disponibilização 
do Cine-Teatro S. João, do Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela e respetivos equipamentos 
técnicos, para desenvolvimento de atividades. 

Magia à solta no Pinhal Novo em noite de Queimada
A 31 de outubro, a magia saiu à rua em Pinhal Novo e encheu a vila de personagens encantadas e encontros insólitos. A Queimada regressou com animação 
teatral e mistério, e bruxas, magos e druidas partiram do Centro Comercial Mochos em direção ao Jardim José Maria dos Santos, com atuações no Anfiteatro e 
no Coreto. A noite terminou no Pátio Caramelo, com uma festa convívio.

Esta alternativa ao Halloween foi uma organização conjunta do ATA – Acção Teatral Artimanha com os Gaiteiros do “Bardoada” – o Grupo do Sarrafo, apoiados 
pela Câmara Municipal de Palmela e pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo.

Dança aquece  
novembro
Numa altura em que está a celebrar vinte 
anos de existência, a DançArte/Passos e 
Compassos promove, em parceria com a 
Câmara Municipal de Palmela, a 18.ª edi-
ção da Semana da Dança que, este ano, 
se prolonga por todo o mês de novem-
bro. Com os objetivos gerais de divulgar 
a dança, criar novos públicos e contribuir 
para a partilha de ideias, a(s) Semana(s) 
da Dança oferece(m) uma programação 
diversificada e abrangente na área da 
dança, com especial atenção à comuni-
dade educativa. Espetáculos para todas 
as idades, ateliês, residências, bailes, fil-
mes, debates, exposições e o concurso à 
Volta da Dança são algumas das princi-
pais apostas do programa, que abriu, no 
fim de semana de 30 e 31 de outubro e 1 
de novembro, com a estreia da nova pro-
dução para o público adulto,“Memórias 
de Lugar”, e com a iniciativa “7 Horas a 
Dançar”, que transformou o Cine-Teatro 
S. João numa pista de dança, por onde 
passaram muitos estilos e formas de ex-
pressão. Consulte o programa completo 
da(s) Semana(s) da Dança 2015 em www.
cm-palmela.pt. 
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4.ª Feira Sénior reúne IPSS  
e comunidade local
A 4.ª Feira Sénior do Município de Palmela 
teve como tema o Envelhecimento Ativo e 
contou com o apoio de agentes económicos 
e sociais locais, num total de cerca de duas 
dezenas de entidades. 

Aulas abertas de atividades gímnicas, exercí-
cio e mobilidade articular, a atuação de gru-
pos corais e musicais, a realização de oficinas 
temáticas (Espaço Tricotar Saberes, Espaço 
Saúde e Clique Sem Idade) e a gastronomia 
tradicional, com a presença da Sopa Carame-
la, foram alguns dos motivos de interesse des-
ta Feira Sénior, que contou, na abertura, com 
as presenças do Presidente da Câmara Muni-
cipal, Álvaro Balseiro Amaro, e do Vereador 
Adilo Costa. Na sua intervenção, o Presidente  
sublinhou as parcerias que contribuiram para 
o sucesso da iniciativa, «que dá visibilidade à 
comunidade local, enquanto montra das suas 
realizações». 

Câmara apoia Festival Expressarte
A Câmara Municipal de Palmela apoia o XVI Festival Expressarte – Encontro de Teatro, 

 Dança e Música, uma organização do Clube de Animação Jovem da APPACDM - Associação Portuguesa  
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (Setúbal), que decorrerá no concelho nos dias  

25 e 28 de novembro e 1 e 2 de dezembro.

Os espetáculos, com entrada gratuita, decorrem no Centro Cultural de Poceirão, no Grupo Desportivo  
Lagoa da Palha, no Auditório Municipal de Pinhal Novo e no Cine-Teatro S. João, em Palmela. 

A iniciativa reúne em palco, anualmente, diversas associações de apoio a pessoas portadoras  
de deficiência, grupos de teatro, dança e música que utilizam as artes com fins terapêuticos,  

de diversão e de inclusão social, a par da troca de experiências.

Novas  
sessões  
até ao final 
do ano

Durante os meses de novembro e dezembro,  
a Câmara Municipal vai continuar a promover um 
conjunto de sessões de apoio ao consumidor, em 
Palmela, Pinhal Novo, Águas de Moura, Cabanas e 
Aires. Nestas 11 sessões, com entrada livre, serão 
abordados os temas dos serviços públicos essen-
ciais, contratos de telecomunicações eletrónicas e 
a insolvência. 
Esta iniciativa conta com o apoio da Comissão Social 
de Freguesia de Pinhal Novo.

Biblioteca de Palmela 
acolhe VII Fórum Social 
A Rede Social Palmela promove, no dia 26 de no-
vembro, a partir das 9h30, na Biblioteca Munici-
pal de Palmela, a sétima edição do Fórum Social. 
Esta iniciativa apresenta-se como um espaço pri-
vilegiado de reflexão em torno da Rede Social e 
do desenvolvimento social, destinando-se a todos 
os profissionais de associações, Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social, Organizações Não 
Governamentais, autarquias e outras organizações 
que intervêm no combate às exclusões e desigual-
dades sociais.

Nesta edição, o debate centra-se nas redes colabo-
rativas, na governação integrada e nos novos pro-
gramas e medidas de combate à pobreza e inclusão, 
designadamente os Programas Escolhas, os Con-
tratos Locais de Desenvolvimento Social, as Redes 
Locais para a Intervenção Social e as Estratégias de 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária. 

Este encontro pretende chamar todos os inter-
venientes para a construção de uma intervenção 
mais coletiva, mais participada e partilhada, qua-
lificando as parcerias e consolidando os princípios 
da Rede Social. 

Mais informações e inscrições através do telf.  
212 336 606 | clasp@cm-palmela.pt.

Feira Sénior e lançamento do Cartão Idade 
Maior marcaram Mês das Pessoas Idosas
A Câmara Municipal de Palmela, com as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho 
com valências para a 3.ª idade, promoveram, ao longo do mês, a iniciativa “Outubro Maior”, com o objetivo 
de assinalar o Dia Internacional das Pessoas Idosas e sensibilizar para a promoção do envelhecimento ativo 
e para a importância do papel destas gerações na sociedade. 

A iniciativa, que decorreu em todas as freguesias, constituiu um convite à cidadania ativa da população 55+, 
partilha de experiências e saberes, valorizando a igualdade de oportunidades, a educação ao longo da vida e 
a solidariedade intergeracional. O programa comemorativo integrou um vasto conjunto de atividades, com 
destaque para a sessão de apresentação do Cartão Municipal 
Idade Maior e Feira Sénior do Município de Palmela, 
no Mercado Municipal de Pinhal Novo.

Cartão com adesão  
simplificada  e mais vantagens
O Cartão Municipal Idade Maior é uma medi-
da de inclusão social do Município, destinada à 
população com 60 ou mais anos, residentes no 
concelho, promovida pela autarquia, em parceria 
com o comércio local, empresas e outros agentes 
económicos. 

O projeto foi apresentado pelo Presidente da Câ-
mara Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, 
que sublinhou a importância «dos exemplos de vida 
e de trabalho» transmitidos pela população idosa e 
o vasto programa comemorativo do Outubro Maior, 
que tem como tema o Envelhecimento Ativo, com 
iniciativas desenvolvidas em equipamentos munici-
pais, espaços públicos e nas IPSS. O Presidente ex-
plicou que «o processo de adesão a este cartão foi 
simplificado e possui mais vantagens, com parce-
rias nas áreas da saúde, desporto, bem-estar, moda 
ou decoração, entre outras».

Recordou, também, que «a Câmara Municipal criou 
um conjunto de medidas de apoio que combatem o 
isolamento e promovem a atividade física e psíquica 
desta faixa da população, com destaque para os Pro-
jetos Clique Sem Idade, 50+ e Conversas Informais».

O Cartão Municipal Idade Maior é gratuito e poderá 
ser solicitado junto dos Postos de Atendimento Mu-
nicipal de Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo ou 
na Loja Móvel do Cidadão. Consulte o Guia Informa-
tivo e o Guia de Aderentes em www.cm-palmela.pt.
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V Encontro de Ginástica de Grupo 
reúne ginastas do concelho
No dia 21 de novembro, o Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo recebe, 
a partir das 14 horas, o V Encontro de Ginástica de Grupo de Pinhal Novo, numa 
iniciativa da Câmara Municipal de Palmela. Promovido no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento da Ginástica, este encontro é um treino conjunto entre as 
classes dos clubes do concelho que têm as modalidades de ginástica de grupo 
e acrobática: o Clube Desportivo Pinhalnovense, a Escola Secundária de Pinhal 
Novo e a Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano, com um 
número de ginastas bastante significativo e com muita qualidade. 

Está prevista a participação de cerca de meia centena de ginastas, com idades 
compreendidas entre os 8 e os 16 anos. Com o encontro, pretende-se propor-
cionar uma troca de experiências entre os ginastas, um convívio gímnico salutar 
e um incentivo para a aprendizagem e desenvolvimento na modalidade.

Granfondo  
da Arrábida conquista ciclistas
Cerca de seis centenas de ciclistas, de sete nacionalidades, partiram do Castelo 
de Palmela e percorreram as ruas do Centro Histórico e as estradas da região no 
dia 11 de outubro, dando vida à Granfondo da Arrábida. O tempo chuvoso não 
prejudicou a prova e os participantes manifestaram a sua satisfação, destacando 
a dureza do percurso e, simultaneamente, a sua grande beleza. Promovido pela 
Lima e Limão Cycling Services, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, 
da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Associação de Ciclismo de Setúbal, 
este evento desportivo correspondeu às expetativas, sublinhando a tradição do 
ciclismo de estrada no concelho de Palmela e o seu potencial para o turismo de 
natureza, e contribuindo para posicionar a região e a iniciativa como referências 
internacionais junto dos amantes da modalidade. Palmela acolherá a segunda 
edição da Granfondo em 2016.

“Mexa-se em Palmela” para um outono saudável e em forma
Está aí o outono e o Município de Palmela e os parceiros do programa “Mexa-se em Palmela” prepararam várias atividades para uma estação mais saudável.  
Caminhadas desportivas variadas na Arrábida, yoga, hidroginástica e ciclismo são as principais propostas. Destaque para a Caminhada Desportiva “Na crista da 
Serra do Louro”, a 29 de novembro, no âmbito das comemorações do Dia da Floresta Autóctone, e para a Caminhada Acessível a Todos, no dia 3 de dezembro, 
em Pinhal Novo, que assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Consulte o programa completo em www.cm-palmela.pt e inscreva-se através dos 
contactos 212 336 606 ou deis@cm-palmela.pt. Participe nas atividades. Não fique parado, pela sua saúde!

SFUA promove Torneio de Judo

Espaço de Jogo e Recreio do Jardim de Aires em remodelação
Está a decorrer a empreitada de remodelação do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim de Aires. No valor de cerca  

de 56 mil euros, esta obra vem criar uma zona de ginásio de ar livre com seis equipamentos, melhorar as  
condições de acessibilidade e circulação pedonal, remodelar e beneficiar os equipamentos infantis  

e criar ensombramento, aumentando os níveis de conforto e segurança para os utilizadores.  
Está prevista, também, a recuperação de vedações, portões e substituição de pavimentos.  
A obra constitui a primeira fase de requalificação do Jardim de Aires, estando o Município  

a trabalhar numa segunda intervenção, que abrangerá os restantes espaços.

No dia 21 de novembro, a 
Sociedade Filarmónica União 
Agrícola, em Pinhal Novo, pro-
move, com o apoio do Muni-
cípio, um Torneio de Equipas 
em Judo. 

A prova tem início às 10 horas, 
no pavilhão da coletividade, 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento do Judo, e 
conta com a participação de 
quatro equipas nacionais. 
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População debateu  
propostas e priorizou intervenções
Entre 14 e 18 de setembro, a Câmara Municipal de Palmela promoveu o se-
gundo ciclo de reuniões com a população, no âmbito do processo Orçamento 
Participativo 2015.

As propostas recebidas na sequência da auscultação realizada em abril foram apre-
sentadas e debatidas com os munícipes para que, quer através das opiniões mani-
festadas no debate, quer através do preenchimento de inquéritos, pudessem ser 
hierarquizadas, para posterior avaliação das condições de integração, do maior nú-
mero possível de propostas consensuais, nas Grandes Opções do Plano 2016-2019, 
de acordo com as disponibilidades financeiras do Município. 

Águas de Moura abriu o calendário de reuniões, que decorreram posteriormente 
em todas as freguesias. Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de Palmela, 
Álvaro Balseiro Amaro, recordou a metodologia deste processo consultivo - que per-
mite à autarquia, entre outros aspetos, identificar investimentos e áreas prioritárias 
de intervenção - e sublinhou o equilíbrio financeiro do Município. 

Foi apresentado, ainda, o balanço das ações e intervenções já concretizadas, a ante 
-proposta de Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e a lista de outros investimen-
tos propostos no OP, não incluídos no plano, que foram submetidos a análise e dis-
cussão dos munícipes.

Refira-se que o ciclo 2015 do Orçamento Participativo registou um aumento de par-
ticipação e de propostas. O envolvimento dos munícipes neste processo é funda-
mental para que os resultados e as prioridades a assumir para o próximo ciclo de 
trabalho reflitam as expetativas e as necessidades sentidas no território. A apresen-
tação dos resultados e da proposta de Orçamento 2016 e GOP será efetuada no dia 
4 de dezembro, pelas 21 horas, na Biblioteca Municipal de Palmela.

Os resultados da participação cidadã estão já disponíveis para consulta na página do 
Município, em http://www.cm-palmela.pt/pages/1664.

O processo de participação cidadã continuará em 2016, quer com a concretização 
das ações incluídas em plano de atividades, quer com as novas rondas de reuniões 
com a população e a disponibilização de meios de consulta para a contínua atuali-
zação das prioridades de investimento e intervenção consideradas pela cidadania.

Porque acreditamos nesta forma de trabalhar em que é decisiva a participação de 
todos no que a todos diz respeito, deixamos o nosso apelo reforçado: participe!

Município aprova Orçamento  
de 42,530 milhões de euros  
e reduz IMI
O Município aprovou, no final de outubro, o Orçamento para 2016 e as Grandes 
Opções do Plano 2016-2019. Com um valor global de 42,530 milhões de euros 
– dos quais 25,2 milhões estão afetos às GOP – este Orçamento demonstra a 
recuperação e consolidação da saúde financeira do Município e a capacidade 
de investimento, permitindo, também, reforçar o apoio às famílias e ao movi-
mento associativo e desagravar os impostos municipais. No caso do IMI, é ante-
cipada para 2016 a descida da taxa para 0,4%, valor a que previa chegar apenas 
em 2017. Esta descida acontece pelo terceiro ano consecutivo (0,47%, 0,43% e 
0,40%) e surge a par de outras reduções aplicáveis a zonas específicas (Áreas 
do Programa Municipal de Incentivo para a Reabilitação de Prédios Urbanos 
no Concelho de Palmela) e para impulsionar o arrendamento e o comércio. No 
caso da Derrama, o Município fixou em 1,5% o valor a cobrar, ficando isentas as 
empresas cujo volume de negócios não ultrapasse 150 mil euros.  

Estas e outras propostas serão submetidas à deliberação da Assembleia Munici-
pal no dia 25 de novembro. Leia as notícias completas em http://boletimmuni-
cipalpalmela.blogspot.pt/ e consulte o próximo número do Boletim Mu-
nicipal para um trabalho alargado sobre o próximo ciclo,       
as prioridades e os investimentos.

Propostas de
Investimentos

Assuntos Concluídos
Em análise
Orçamentado
Concretizado
Em análise e Orçamentação

Ponto de
situação

abril
2015

Total

226
59
29
62
23
53

110
18
3

33
23
33

116
41
26
29

-------
20

dezembro
2014

Tipologia
de assuntos

Apresentados

Assuntos Apresentados | dezembro de 2014 e abril 2015

Gestão
Corrente

 1ª Fase abril         146                       168                         75                       187
 2ª Fase set.           130                       161                        126                     107
 Total                       276                       329                        201                     294
 Total global                             555                                                  495

Fases do 
Processo OP

Reuniões 
com a  

população

Inquéritos  
Trabalhadores/as  
Mun. de Palmela

Inquéritos 
Recebidos

Reunião com  
Trabalhadores/as  

do Mun. de Palmela

Participação OP 2015

Programa “Mecenas de Palmela” 
angariou mais de 50 mil euros 
Várias dezenas de empresários do concelho participaram, no dia 3 de novem-
bro, no Encontro Mecenas de Palmela 2015, promovido pelo Município no Es-
paço Fortuna, em Quinta do Anjo. A apresentação dos resultados do trabalho 
desenvolvido ao longo do ano, bem como dos principais projetos para 2016, 
foram os objetivos deste encontro, que permitiu, também, agradecer e reco-
nhecer o importante contributo que empresas e instituições prestaram na con-
cretização de projetos e iniciativas marcantes – caso do “Duas (de)Mãos por 
Palmela”, da Feira Medieval, do Festival Internacional de Gigantes ou da Acade-
mia da Proteção Civil. 

Mais do que os resultados, o Presidente do Município, Álvaro Balseiro Amaro, 
pretendeu destacar o processo de parceria, para o qual as empresas do con-
celho demonstraram grande disponibilidade e abertura, com elevado sentido 
de responsabilidade social e o desejo de deixar a sua marca na região. Muito 
satisfeito com o balanço deste primeiro ano do programa Mecenas de Palmela 
– que angariou mais de 50 mil euros em apoios diretos e indiretos – o Presiden-
te revelou que os contatos estabelecidos com o tecido empresarial permitiram 
confirmar que os projetos municipais têm valor reconhecido, na afirmação do 
concelho, e deram início a um caminho conjunto, que continuará a viabilizar ou 
dotar de maior dimensão projetos e iniciativas, não só de iniciativa municipal, 
mas também do movimento associativo e da sociedade civil.  

O programa “Palmela, Experiências com Sabor!”, o “Março a Partir”, o Festival 
Internacional de Artes de Rua, a Semana da Energia ou o “Aprender a Nadar”, 
bem como algumas novidades como as Eco Famílias, o 1.º Meeting de Orien-
tação, o Centro de Recolha Oficial Animal ou o Dia da Agricultura e do Mundo 
Rural, fazem parte do vasto pacote de projetos apresentados para 2016.
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AVISO

Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, torna 
público que, conforme deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 4 de novembro de 2015, e nos termos e em cumprimento do disposto 
na Lei n.º 53-E/2006 de 29 de dezembro, nos artigos 3.º n.º 1, n.º 2 alínea f) e n.º 
3  e 122.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação introduzida 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, conjugados com o artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 
de 7 de janeiro, é submetido a consulta pública, durante o prazo de 30 dias úteis a 
contar da data de publicação do presente suplemento de deliberações do Boletim 
Municipal de Palmela, o Projeto de alteração do Regulamento e Tabela de 
Taxas Municipais, cujo texto se anexa e que se encontra disponível ainda no sítio 
eletrónico oficial do município www.cm-palmela.pt.

Qualquer interessado poderá apresentar, durante o período de consulta pública, 
por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
relevantes no âmbito do presente procedimento de alteração, conforme disposto no 
n.º 2 do citado art.º 101.º, dirigidas à Câmara Municipal, via correio normal (Largo 
do Município 2954-001 Palmela) ou via correio eletrónico (geral@cm-palmela.pt).

09 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Álvaro Manuel Balseiro Amaro

PREÂMBULO

O Regulamento e Tabela de Taxas Municipais (RTTM), alterado e integralmente 
republicado pelo regulamento n.º 596/2010 de 13 de julho, por consequência do 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro, mereceu as alterações promovidas pelo regulamento n.º n.º 
419/2011 de 8 de julho, pelos avisos n.º 24313/2011 e 24314/2011 de 20 de 
dezembro, n.º 3702/2012 de 8 de março, regulamento n.º 365/2013 de 25 de 
setembro, regulamento n.º 185/2014 de 25 de setembro, declaração de retificação 
n.º 689/2014 de 4 de julho, aviso n.º 14589/2014 de 31 de dezembro, aviso n.º 
2962/2015 de 19 de março e regulamento n.º 338/2015 de 15 de julho, publicados 
em Diário da República, 2ª série.

As significativas alterações ao Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que reforçam o esforço de 
simplificação, desburocratização administrativa e de aproximação ao cidadão e às 
empresas, introduzindo alterações, em alguns aspetos do procedimento de controlo 
prévio das operações urbanísticas, nomeadamente de comunicação prévia, a 
qual, quando corretamente instruída, dispensa a prática de atos permissivos por 
parte da Administração, bem como a previsão de um procedimento específico 
para legalização de edificações - figura também prevista na recente alteração ao 
Regime Excecional para a Reconversão Urbanística das Áreas de Génese Ilegal 
(Lei 91/95, 2 de setembro, na redação conferida pela Lei 70/2015, de 16 de julho) 
-, cuja concretização e execução compete aos municípios mediante aprovação 
dos regulamentos necessários, permitindo assim a ponderação dos interesses em 
presença, designadamente público, ambiental e de sustentabilidade do território, 
impõem a necessidade de adaptação do RTTM, às referidas normas regulamentares 
e legislativas. 

Ao exposto acrescem as alterações ao Sistema de Indústria Responsável (SIR – 
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 73/2015, de 11 de maio) e o Regime Excecional de Regularização de Atividades 
Económicas (RERAE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
que ditam igualmente a necessidade de adaptação e criação de taxas municipais 
inerentes às matérias reguladas.

Considerando ainda a experiência entretanto adquirida, consequência da aplicação 
sistemática e avaliação constante pelos serviços municipais, bem como a 
dinâmica própria dum regulamento e tabela de taxas com contextos de aplicação 
em permanente mudança, propõem-se também alterações com o intuito de 
clarificar e simplificar a aplicação de algumas disposições, conceitos e respetivo 
enquadramento, retificação de imprecisões e ainda a colmatação de algumas 
omissões.

Todas as alterações introduzidas mantêm o respeito pelos princípios orientadores e 
métodos de cálculo assumidos na fundamentação económico-financeira aprovada 
em 2010, assim como princípios consagrados legalmente, designadamente o 

princípio da justa repartição dos encargos e da equivalência jurídica, correspondendo 
ao custo do serviço público local conjugado com o benefício auferido pelo particular.

O projeto de regulamento foi submetido a audiência de interessados, nos termos do 
disposto no artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, tendo sido ainda submetido a apreciação 
pública, pelo período de 30 dias, nos termos do artigo 101.º do mesmo diploma 
tendo para o efeito sido publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º__ e no 
sítio institucional da Câmara Municipal na Internet. Assim, nos termos do disposto 
no n.º 7 do artigo 112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, do 
preceituado no RJUE, do consignado na Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na 
redação em vigor, e no uso da competência prevista na alínea g) e r) do n.º 1 do 
artigo 25º, conjugado com o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33º, ambos da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, a Assembleia Municipal 
de Palmela, por deliberação tomada em _/_/_, sob proposta da Câmara Municipal 
aprovada em reunião realizada em _/_/_, aprova o seguinte Regulamento e Tabela 
de Taxas Municipais:

Art.º 1
Alteração ao Regulamento

Os artigos 1.º, 6.º, 7.º, 9.º, 11.º, 14.º, 19.º, 21.º e 22.º do Regulamento passam 
a ter a seguinte redação: 

«Artigo 1.º

[…]

O presente Regulamento de Taxas, que integra o presente articulado e respetiva 
Tabela de Taxas, é elaborado ao abrigo do n.º 7 do artigo112.º e do artigo 241.º 
da Constituição da República Portuguesa, dos artigos 99.º ao 101.º e 135.º ao 
136.º do Novo Código do Procedimento Administrativo (Decreto-lei n.º4/2015, de 
7 de janeiro), do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação em vigor, dos artigos 14.º ao 16.º e 20.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, 
com a redação em vigor, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, com a redação 
em vigor, das alíneas b), c) e g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea k) do n.º 1 do 
artigo 33.º, constantes do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a 
redação em vigor.

Artigo 6.º

[…]

1 - As taxas previstas nos capítulos I a IX da tabela de taxas incidem genericamente 
sobre as utilidades prestadas aos particulares, ou geradas pela atividade do 
município, previstas no artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de29 de dezembro, com a 
redação em vigor designadamente:

[…]

2 - As taxas previstas no capítulo X da tabela de taxas são devidas pelos: 

a) Procedimentos respeitantes à licença, legalização, comunicação prévia e 
autorização de utilização ou sua alteração ou outras operações urbanísticas, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, 
que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), e do 
Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela (RUEMP) e 
outros procedimentos conexos no âmbito de legislação específica;

b) Procedimentos de licença de instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo e instalações de abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos 
derivados do petróleo nos termos do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 
com a redação em vigor; 

c) (Revogada)

d) Procedimentos de autorização de utilização dos empreendimentos turísticos em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, com a redação em 
vigor; 

e) Procedimentos associados a estabelecimentos industriais de tipo 3, em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, com a redação em 
vigor;



f) Procedimentos associados à ocupação do domínio público municipal, por motivo 
de obras, em conformidade com o previsto no art.º 27.º e n.º 1 do art.º 28.º do 
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, com a redação em vigor, excetuando-se 
o previsto no Capitulo VII;

g) Procedimentos associados a instalações mecânicas de elevação em conformidade 
com o disposto no Decreto-lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, com a redação 
em vigor.

3 - As taxas a que se referem as alíneas do número anterior são devidas pelos: 

a) Procedimento para licença ou comunicação prévia de operações de loteamento, 
previstas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, 
está sujeito ao pagamento das taxas constantes nos números 1 a 5 e n.º 23 do 
capítulo X da tabela de taxas. Havendo lugar a obras de urbanização, será devido 
ainda o pagamento das taxas constantes do n.º 6 do capítulo X da tabela de taxas; 

b) Procedimento para licença ou comunicação prévia de obras de urbanização, 
previstas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, 
está sujeito ao pagamento da taxa fixada no n.º 6 do capítulo X da tabela de taxas; 

c) Procedimento para licença ou comunicação prévia de trabalhos de remodelação 
de terrenos, bem como utilização do solo ou ocupação para um determinado 
uso que não seja o exclusivamente agrícola, pecuário, florestal, mineiro ou de 
abastecimento público de água e sem que nele tenha de haver qualquer tipo de 
edificação, tal como se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação em vigor, está sujeita ao pagamento da taxa fixada no 
n.º 7 do capítulo X da tabela de taxas; 

d) Procedimento de licença, legalização ou de comunicação prévia para obras de 
edificação, previstas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação 
em vigor, abrangendo o licenciamento condicionado ao abrigo da Lei n.º 91/95, de 
2 de setembro (LAUGI), com a redação em vigor, está sujeito ao pagamento das 
taxas constantes nos números 8 e 9 do capítulo X da tabela de taxas; 

e) As obras de edificação previstas na alínea anterior, não abrangidas por 
operações de loteamento e nas construções geradoras de impacte semelhante a 
loteamento ou impacte relevante, incluindo as operações urbanísticas promovidas 
pela Administração Pública referidas no art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação em vigor, estão também sujeitas às taxas de 
infraestruturas previstas na alínea a) do artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 
de dezembro, com a redação em vigor, e fixadas no n.º 11 e 23 do capítulo X da 
tabela de taxas; 

f) (Revogada)

g) Procedimentos associados às instalações de armazenamento de produtos 
de petróleo e instalações de abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos 
derivados do petróleo, nomeadamente, de licenciamento e de vistorias/verificações 
periódicas, nos termos do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, com a 
redação em vigor, está sujeita ao pagamento de taxas fixadas nos números 12 a 
14 do capítulo X da tabela de taxas; 

h) Procedimento de autorização de utilização ou de autorização de alteração de 
utilização, previstas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação 
em vigor, está sujeita ao pagamento da taxa a que se refere o n.º 15 do capítulo 
X da tabela de taxas, e no caso de alteração está sujeita ainda a taxa relativa às 
infraestruturas que incide sobre o diferencial de ponderação conforme definido no 
n.º 18 do capítulo X da tabela de taxas, quando aplicável;

i) Procedimento de autorização de utilização ou de autorização de alteração de 
utilização relativa a grandes superfícies comerciais (estabelecimentos de comércio 
por grosso e a retalho, alimentar ou não alimentar, com área de venda contínua 
igual ou superior a 2.000 m2) e empreendimentos turísticos, está sujeita ao 
pagamento da taxa a que se refere o n.º 16 e 17 respetivamente, do capítulo X 
da tabela de taxas, e no caso de alteração, está sujeita ainda a taxa relativa às 
infraestruturas que incide sobre o diferencial de ponderação conforme definido no 
n.º 18 do capítulo X da tabela de taxas, quando aplicável;

j) (Revogada)

k) (Revogada)

l) Procedimento de renovação previsto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação em vigor, está sujeito ao pagamento das taxas nos 
termos do n.º 20 do capítulo X da tabela de taxas; 

m) Prorrogação do prazo e a licença especial para conclusão de obras inacabadas, 
nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação em vigor, estão sujeitas ao pagamento das taxas nos termos do n.º 21 do 
capítulo X da tabela de taxas; 

n) Em caso de deferimento do pedido de execução por fases, nos termos previstos 
nos artigos 56.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação em vigor, a emissão do alvará de licença e a comunicação prévia obrigam 
ao pagamento da taxa correspondente, de acordo com os números da tabela 
aplicáveis, em função do tipo de obra em causa, sendo devido, com o aditamento 
ao alvará ou a comunicação prévia, correspondente a cada fase, o pagamento das 
taxas apuradas nos mesmos termos em que se encontra definido no n.º 22 do 
capítulo X da tabela de taxas;

o) (Revogada)

p) Procedimento de informação prévia, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, bem como a prestação 
de informações de âmbito técnico, nomeadamente no âmbito do previsto no artigo 
110.º do citado diploma e do Regime Excecional de Regularização de Atividades 

Económicas (RERAE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
na redação em vigor, estão sujeitos ao pagamento das taxas previstas nos n.ºs 25 
e 26 respetivamente do capítulo X da tabela de taxas; 

q) A ocupação do domínio público municipal por motivos de obras, ou por instalações 
especiais, nomeadamente antenas ou outras, está sujeita ao pagamento das taxas 
fixadas no n.º 27 do capítulo X da tabela de taxas; 

r) A realização de vistorias previstas na Lei Geral e legislação específica, 
nomeadamente no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em 
vigor, no Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, com a redação em vigor, e no 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, com a redação em vigor, estão sujeitas 
ao pagamento das taxas fixadas no n.º 28 do capítulo X da tabela de taxas; 

s) A realização de vistorias no âmbito do Programa Municipal de Medidas de 
Incentivo para a Reabilitação de Prédios Urbanos no Concelho de Palmela (PMRU), 
e no âmbito do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), com vista à 
obtenção de benefícios em matéria de isenção e redução de taxas municipais, 
está sujeita ao pagamento de taxas fixadas no n.º 28.11 do capítulo X da tabela 
de taxas;

t) Os atos de auditoria de classificação dos empreendimentos turísticos, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, com a redação em vigor, estão sujeitos 
ao pagamento da taxa prevista no n.º 28.3. do capítulo X da tabela de taxas; 

u) Os atos que tenham por efeito o destaque e a emissão da respetiva certidão, 
estão sujeitos ao pagamento das taxas fixadas no n.º 29 do capítulo X da tabela 
de taxas; 

v) Procedimento de licença ou comunicação prévia, se precedida de informação 
prévia favorável, de obras de demolição, quando não abrangidas por obras de 
reconstrução, está sujeito ao pagamento das taxas previstas no n.º 30 do capítulo 
X da tabela de taxas; 

w) As formalidades associadas à exploração de estabelecimentos industriais do 
tipo 3 está sujeita a pagamento de taxas previstas no n.º 28.6. e n.º 31 do capítulo 
X da tabela de taxas; 

x) A receção, provisória ou definitiva, de obras de urbanização está sujeita ao 
pagamento das taxas nos termos do n.º 32 do capítulo X da tabela de taxas; 

y) Pela receção de resíduos de construção civil é devido o pagamento da taxa 
prevista no n.º 33 do capítulo X da tabela de taxas; 

z) Os atos, serviços e operações de natureza administrativa, no âmbito do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, e demais legislação 
específica, constantes no n.º 34.º do capítulo X da tabela de taxas depende do 
pagamento das taxas aí previstas;

aa) A realização de inspeções, reinspecções, selagem e outros serviços, a 
instalações mecânicas de elevação, previstas no Decreto-lei n.º 320/2002, de 28 
de dezembro, com a redação em vigor, está sujeita ao pagamento das taxas nos 
termos do n.º 28.5. do capítulo X da tabela de taxas.

4 - As compensações devidas em loteamentos ou edificações de impacte semelhante 
a loteamento ou impacte relevante, de acordo com o art.º 5.º do RUEMP, com a 
redação em vigor, por não realização de cedências, são determinadas nos termos 
do n.º 24 do capítulo X da tabela de taxas.

Artigo 7.º

[…]

1 - […]

2 - O sujeito passivo é a pessoa singular ou coletiva, ou outra entidade legalmente 
equiparada, que nos termos da Lei 53-E/2006, de 29/12, com a redação em vigor, 
e dos regulamentos aprovados pelo município de Palmela, esteja vinculado ao 
cumprimento da prestação tributária.

3 - […]

Artigo 9.º

[…]

 1 - Sem prejuízo das isenções ou reduções previstas na lei ou regulamento, 
estão isentos das taxas previstas no capítulo I da Tabela de Taxas do presente 
Regulamento os sujeitos passivos que se encontrem em situação de comprovada 
insuficiência económica demonstrada nos termos da lei reguladora do apoio 
judiciário

2 - Estão isentas das taxas previstas no presente Regulamento as operações 
urbanísticas de edificação e de autorização de utilização ou sua alteração destinadas 
ao exercício da atividade e diretamente afetas aos seus fins, promovidas pelas 
seguintes entidades: 

[…]

3 - Estão isentas das taxas aplicáveis, previstas no presente Regulamento e Tabela, 
as operações urbanísticas de edificação, bem como de autorização de utilização ou 
sua alteração decorrentes destas, com objetivos de requalificação e conservação 
de edifícios, localizados na área do Centro Histórico de Palmela (núcleo), desde 
que não envolvam obras de ampliação com área de construção final superior a 
30% da área de construção existente. 

4 - Beneficiam da redução de 60 % sobre as taxas aplicáveis, previstas no presente 
Regulamento e Tabela, as operações urbanísticas de edificação, bem como de 
autorização de utilização ou sua alteração decorrentes destas, com objetivos de 
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requalificação e conservação de edifícios localizados na área do Centro Histórico 
de Palmela (núcleo), e que envolvam obras de ampliação com área de construção 
final superior a 30 % da área de construção existente.

5 - Beneficiam da redução de 50 % das taxas aplicáveis, previstas no presente 
Regulamento e Tabela, as operações urbanísticas de edificação e as de autorização 
de utilização ou sua alteração:

a) […]

b) […]

c) […]

d) Em imóveis classificados ou em vias de classificação nos termos da Lei 
n.º107/2001, de 21 de setembro, com a redação em vigor.

6- Beneficiam da redução de 40 %, das taxas previstas nos n.os 11 e 23 do 
capítulo X da Tabela de Taxas do presente Regulamento, as operações urbanísticas 
localizadas nos perímetros urbanos da união das freguesias de Marateca e Poceirão.

7- […]

8- […]

9- […]

10- […]

11- […]

12- […]

13- […]

14- Beneficiam de uma redução de 75 %, das taxas previstas nos capítulos I a 
IX, as pessoas coletivas de utilidade pública administrativa ou de mera utilidade 
pública, as instituições particulares de solidariedade social e entidades a estas 
legalmente equiparadas, os sindicatos, as associações culturais, desportivas, 
recreativas, profissionais ou outras pessoas coletivas de direito privado sem 
fins lucrativos, as comissões de moradores e as cooperativas, suas uniões, 
federações ou confederações, desde que legalmente constituídas, e se verifiquem 
cumulativamente as seguintes condições:

a) As pretensões visem a prossecução dos respetivos fins estatutários;

b) Os membros dos órgãos sociais não tenham, por si ou interposta pessoa, 
interesse pessoal direto ou indireto no resultado da respetiva pretensão;

c) Ponham à disposição, sempre que exigida, a informação de natureza 
contabilística.

15- […]

16- […]

17- […]

18 - Beneficiam da redução de 30 % das taxas aplicáveis previstas no presente 
Regulamento e Tabela, as operações urbanísticas de obras de construção em 
espaços privados vagos contíguos com a via pública, ou nos quais exista edificação 
em muito mau estado de conservação e ou estado de ruína, sem qualquer valor 
arquitetónico e que manifestamente seja tecnicamente inviável a sua reabilitação, 
de acordo com parâmetros urbanísticos legalmente definidos, localizados nas 
quatro áreas delimitadas no anexo I do Programa Municipal de Medidas de 
Incentivo para a Reabilitação de Prédios Urbanos no Concelho de Palmela.

19 - […]

20 - Às taxas devidas, previstas no presente Regulamento e Tabela, pela ocupação 
do domínio público, é aplicável:

a) A redução de 90 % quando diretamente relacionadas com as operações 
urbanísticas referidas nos números 17, 18 e 19 do presente artigo ou, por motivo 
de obras de conservação tal como definidas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação em vigor, nas áreas de intervenção do Programa 
Municipal de Medidas de Incentivo para a Reabilitação de Prédios Urbanos no 
Concelho de Palmela; 

b) A redução de 70 % por motivo de obras de conservação tal como definidas no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, em qualquer 
parte do restante território municipal.

c) A isenção quando diretamente relacionadas com as operações urbanísticas, 
referidas nos números 3 e 4 do presente artigo ou, por motivo de obras de 
conservação, tal como definidas no Decreto-lei nº 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação em vigor, na área do Centro Histórico de Palmela (núcleo).

21 - […]

22 - […]

23 - A realização de operações urbanísticas previstas no art.º 4º do Decreto-lei 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, destinadas à instalação, 
relocalização e/ou regularização de indústrias e armazéns, em áreas planeadas 
ou programadas e que tenham atingido um nível de infraestruturação considerado 
adequado, incluindo os outros usos interdependentes e diretamente associados 
à industria/armazém, beneficiam de uma redução das taxas e compensação 
previstas no capítulo X da Tabela de Taxas Municipais de:

[…]

24 - […]

25 - […]

26 - […]

27 - […]

28 - […]

29 - […]

30 - […]

31 - A realização de operações urbanísticas, sujeitas a controlo prévio ou 
comunicação prévia, relativas à substituição de cobertura em razão de revestimento 
composto por materiais nocivos, nomeadamente amianto, estão isentas das taxas 
previstas para o efeito na presente tabela.

32 - Beneficiam de isenção da taxas de ocupação de espaço público, as pessoas 
coletivas de utilidade pública administrativa ou de mera utilidade pública, as 
instituições particulares de solidariedade social e entidades a estas legalmente 
equiparadas, os sindicatos, as associações culturais, desportivas, recreativas, 
profissionais ou outras pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, 
as comissões de moradores e as cooperativas, suas uniões, federações ou 
confederações, desde que legalmente constituídas, na realização de eventos. 

Artigo 11.º

[…]

1- […]

2- A isenção ou redução das taxas depende de deliberação da assembleia 
municipal nas situações previstas números 15 e 16 do artigo 9º, e de deliberação 
da câmara municipal, com ponderação sobre os respetivos pressupostos, nas 
situações previstas nos números 2, 5, 17 e 19 do mesmo preceito.

3 – […]

4 - […]

5 - […]

Artigo 14.º

[…]

1 - […]

2 — As taxas devidas pela realização das operações urbanísticas sujeitas a licença, 
legalização e autorização, são liquidadas no ato do licenciamento (deliberação 
final), da legalização ou concessão de autorização, sem prejuízo do momento de 
pagamento previsto na tabela, designadamente o da apresentação do pedido.  

3 - (Revogado)

4 - (Revogado)

5 - A liquidação do valor das taxas devidas será ainda efetuada automaticamente 
através de plataforma informática de utilização obrigatória, nomeadamente no 
«Balcão do Empreendedor», nos termos de legislação específica que a preveja, 
podendo ainda ser efetuada automaticamente através do sítio da internet da 
Câmara Municipal na área reservada – Serviços on line, quando exista aceitação 
dos respetivos termos de utilização pelo interessado. Enquanto não forem 
disponibilizadas a totalidade das funcionalidades de liquidação previstas nos 
citados sistemas o procedimento obedece ao previsto no ponto seguinte. 

6 - Sem prejuízo do número anterior, as taxas são liquidadas nos seguintes termos: 

a) […]

b) Parcela Variável no ato de decisão.

7 - As taxas devidas pela realização das operações urbanísticas sujeitas a 
licença, legalização e autorização, quando não tenham sido liquidadas no ato do 
licenciamento (deliberação final), da legalização ou concessão de autorização, são 
liquidadas após o requerimento de emissão de alvará pelo interessado, e até ao 
momento da emissão do referido título.

Artigo 19.º

[…]

1 - Quando se verifique a ocorrência de liquidação ou autoliquidação por valor 
inferior ao devido, os serviços promoverão de imediato a liquidação adicional, 
notificando o devedor por correio registado com aviso de receção, notificação 
presencial ou meios legalmente admissíveis, nomeadamente através do Balcão do 
Empreendedor, para liquidar a importância devida.

2 - […]

3 - […]

4 - […]

5 - […]

Artigo 21.º

[…]

1 - […]
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2 - As taxas são pagas em moeda corrente ou por cheque, débito em conta para o 
Número de Identificação Bancária 0035 0579 0000 0015 53238 da Caixa Geral de 
Depósitos, S. A, vale postal ou outros meios legalmente admitidos e que estejam 
em uso no Município. 

3 - […]

Artigo 22.º

[…]

1 - Sobre requerimento do interessado, devidamente fundamentado, pode a 
Câmara Municipal, com faculdade de delegação no presidente e de subdelegação 
deste nos vereadores ou nos dirigentes municipais, autorizar o pagamento 
fracionado das taxas previstas nos capítulos I a X, nos termos do presente 
regulamento e legislação subsidiária.

2 - O pagamento das taxas e compensações previstas nos números 1 a 6, 8 a 11, 
23 e 24 do capítulo X da tabela de taxas pode ser fracionado até ao termo do prazo 
de execução fixado no alvará ou da comunicação prévia, desde que seja prestada 
caução nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na redação em vigor.

3 - Ao fracionamento são aplicados os juros de mora à taxa legal, a que se refere 
o artigo 25° do presente regulamento, que se vencem sobre a dívida incluída em 
cada prestação, desde a data da liquidação efetuada, nos termos previstos no 
artigo 14.°, até à data de pagamento da última prestação.  A taxa legal de juro de 
mora é reduzida a metade para as dívidas cobertas por garantias reais, conforme o 
nº 4 do art.º 3 do Decreto-lei n.º 73/99, de 16 de março, com a redação em vigor.

4 - No caso de incumprimento de uma das prestações, vencem-se imediatamente 
as restantes, ficando o requerente sujeito ao pagamento do capital em dívida 
acrescido dos juros de mora nos termos da lei. 

5 – O disposto no presente artigo aplica-se, com as necessárias adaptações, às 
operações urbanísticas sem realização de obras, nomeadamente em procedimentos 
de legalização, de alterações à licença de loteamento ou de utilização, sujeitas ao 
pagamento das taxas e compensações previstas no capítulo X.

Artigo 39.º 

[…]
1 — (…)

2 — (Revogado)»

Art.º 2
Aditamentos ao Regulamento

São aditados os artigos 14.º-A e 14.º-B com a seguinte redação:

«Artigo 14.º-A
Autoliquidação

1 - A autoliquidação de taxas previstas na tabela de taxas anexa consiste na 
determinação do valor da taxa a pagar e da aplicação dos indicadores nela 
definidos, pelo sujeito passivo, seja ele o contribuinte direto, o seu substituto legal 
ou o responsável legal.

2 - Na autoliquidação devem ser observadas as disposições regulamentares 
aplicáveis e as constantes de tabelas em vigor, publicitados nos termos legais, bem 
como os elementos informativos que se encontrem disponíveis no sítio de Internet 
da Câmara Municipal de Palmela, nomeadamente o simulador de taxas municipais.

3 - O pagamento de taxa resultante da autoliquidação deverá ser realizado para 
o Número de Identificação Bancária 0035 0579 0000 0015 53238 da Caixa Geral 
de Depósitos, S. A.

4 - O sujeito passivo pode solicitar que os serviços competentes prestem 
informações sobre o montante previsível a liquidar de taxas.

5 - Nos casos de operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública, a 
Câmara Municipal deve, no momento em que profira o parecer sobre as mesmas, 
indicar o valor presumível das taxas a suportar.

6 - As entidades a que alude o número anterior liquidarão as taxas de acordo com 
o procedimento de autoliquidação.

7 - A autoliquidação das taxas relativas a operações urbanísticas sujeitas a 
comunicação prévia deverá ocorrer até 120 dias contínuos, contados da data de 
apresentação da comunicação.

Artigo 14.º-B

Liquidação/autoliquidação de taxas e compensações  
relativas a operações urbanísticas em PMOT

Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º, 14.º e 14.º-A do presente Regulamento, na 
determinação do valor das taxas e compensações aplicáveis às operações urbanísticas 
em áreas abrangidas por Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) em 
vigor, devem ainda ser observadas as disposições regulamentares neles contidos.»

Art.º 3
Alteração à Tabela

Os números 2 e 13 do capítulo II, o título do capítulo IV, os números 14 e 17 
do capítulo V, os números 4.4 e 5 do capítulo VII, a introdução do Capítulo X e 
números 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.3, 30 
e 34.6 do capítulo X da Tabela passam a ter a seguinte redação: 

«Capítulo II

[…]

[…]

Nº 2 Instalações agropecuárias, depósitos de sucata e instalações similares, e 
exploração de massas minerais (pedreiras)

a) Pareceres técnicos na área de localização de instalações agropecuárias, 
depósitos de sucata e instalações similares - 119,84 €

b) Procedimentos associados ao Regime Jurídico de Pesquisa e Exploração de Massas 
Minerais (as taxas previstas na tabela anexa à Portaria nº 1083/2008, de 24/09)

[…]

Nº 13 […]

a) […]

[…]

Sábados, domingos e feriados - 50% da taxa administrativa - 21,75 €

b) […]

Capítulo IV
Mercados e Feiras

[…]

Capítulo V

[…]

[…]

Nº 14 […]

a) Mera Comunicação Prévia com Atendimento Digital Assistido - 24,37 €

[…]

Nº 17 […]

a) Mera Comunicação Prévia com Atendimento Digital Assistido - 24,37 €

b) […]

b1) Com Atendimento Digital Assistido- 173,25 €

b2) Sem Atendimento Digital Assistido - 154,14 €

Capítulo VII

[…]

[…]

Nº 4 […]

4.1 […]

4.2 […]

4.3 […]

4.4 Unidades móveis e outros, com objetivo comercial e/ou publicitário (por m2 
ou fração)

a) […]

b) […]

4.5 […]

4.6 […]

4.7 […]

4.8 […]

4.9 […]

4.10 […]

4.11 […]

4.12 […]

Nº 5 Ocupação e utilização do solo e ou subsolo e ou espaço aéreo municipais, com 
infraestruturas e equipamentos conexos ou utilização de infraestruturas ou redes 
municipais, designadamente às concessionárias/operadoras de serviços públicos 

5.1. (Revogada)

a) […]

a.1) […]

a.2) […]

b) Abertura de valas

b1) Abertura de valas (m2 ou fração)/(semana ou fração)         F25 0,3 - 2,47 €

b2) Abertura de vala para execução de ramal de abastecimento de rede de gás 
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com comprimento máximo de 5 ml e a duração máxima de  1 semana – F53  
0,54  4,45 €

c) […] 

c1) […]

c2) […]

d) […]

e) Utilização de infraestruturas ou redes municipais, designadamente aos 
operadores de gás, salvo regime especial que resulte nos termos de contrato 
de concessão municipal (ml ou fração/mês) (a esta taxa não se aplica o n.º1 - 
componente fixa) - 1,50 €

5.2. (Revogada)

Capítulo X

[…]

Para efeitos de aplicação da presente Tabela são adotadas as seguintes definições: 

N=n.º fogos ou unidades ou, no n.º 9 alínea c), n.º 11 alínea c), n.º23 e n.º 28.3. 
alínea b) do capitulo X, n= unidades de alojamento, sendo que no caso de parques 
de campismo e caravanismo – cada tenda e/ou caravana constitui uma unidade 
de alojamento; ou no N.º 17 alínea b) do capitulo X n= N.º de pessoas/utentes.

m = N.º de meses ou frações 
ti = tipo 
r = parâmetro de majoração da perificidade

No presente capítulo o ti Grandes superfícies comerciais corresponde a 
estabelecimentos de comércio por grosso e a retalho, alimentar ou não alimentar, 
com área de venda contínua igual ou superior a 2.000 m2.

stp – superfície total de pavimentos, correspondendo às áreas brutas de 
construção afetas ao uso, contabilizáveis para o índice de utilização, de acordo 
com as definições do Regulamento do Plano Diretor Municipal.

stpi – superfície total de pavimentos do tipo (i), correspondendo às áreas brutas de 
construção afetas ao uso (i), contabilizáveis para o índice de utilização, de acordo 
com as definições do Regulamento do Plano Diretor Municipal. Excetuam-se do 
disposto as operações urbanísticas relativas à utilização do solo sem edificação, 
em que a área contabilizada no lugar de stpi é a área de solo abrangida pela 
instalação/operação.

Nota: Para o cálculo das taxas previstas na alínea b) do Nº3, na alínea c) do Nº9, 
alínea a), b) e c) do Nº11, alínea b) do Nº15, alínea d) do Nº16, alínea b) do Nº17 e 
ponto 5 do Nº23 (stp ou stpi) são consideradas a 25% as áreas não contabilizáveis 
como área bruta de construção para apuramento do índice de utilização, de acordo 
com as definições do Regulamento do Plano Diretor Municipal (nomeadamente 
alpendres, terraços utilizáveis, exceto quando não previstas especificamente na 
tabela), e acrescem à área do uso a que funcionalmente estão ligados ou, quando 
esta relação seja indeterminada, ao uso predominante. 

[…]

Nº 2 Entrada de aditamento – operação de loteamento

Pela apresentação de elementos (aditamento) referentes à operação de 
loteamento, que alterem o projeto de loteamento, por iniciativa e vontade do 
requerente, é devida a taxa de - 269,60€

N.º 3 Alvará de licença de loteamento

[…]

a) […]

b) […]

[…]

t4 - Grandes superfícies comerciais = 2,0 

[…]

c) […]

[…]

Nº 6 […]

1 – Quando a operação de loteamento implicar a realização de obras de 
urbanização, por força do nº 3 do art.º 76º do RJUE, será emitido um único 
alvará de licença de loteamento e de obras de urbanização, sendo aplicada a taxa 
prevista na alínea a) do n.º 3 do presente capítulo pela emissão do citado título.

2 – A emissão do alvará de loteamento ou apresentação da comunicação prévia 
de obras de urbanização, previstas no artigo 4º do RJUE, estão sujeitas ao 
pagamento de:

a) […]

b) Pela entrada de cada aditamento (elementos que alterem o(s) projeto(s) 
de obras de urbanização), por iniciativa e vontade do requerente, em sede de 
licenciamento é devida a taxa de: 

b.1) sem alteração do projeto de loteamento, quando aplicável - 158,07 € 

b.2) com alteração do projeto de loteamento - 269,60 €

c) Pela emissão do alvará de licença ou apresentação de comunicação prévia 
de obras de urbanização quando não abrangidas por operação de loteamento é 
devida a taxa de - 505,83 €

d) Pela entrada de cada aditamento (elementos que alterem o(s) projeto(s) 
de obras de urbanização), por iniciativa e vontade do requerente, em sede de 
comunicação prévia é devida a taxa de: 

d.1) sem alteração do projeto de loteamento, quando aplicável  - 126,46 €

d.2) com alteração do projeto de loteamento – 269,60 €

e) […]

f) […]

Nº 7 Taxa devida pela emissão de alvará de licença ou comunicação prévia de 
utilização do solo para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, 
mineiros ou de abastecimento público de água e de remodelação dos terrenos. 

O procedimento de licenciamento ou comunicação prévia para utilização do 
solo e trabalhos de remodelação dos terrenos, tal como se encontram definidos 
respetivamente na alínea j) e m) do artigo 2.º do RJUE está sujeito ao pagamento 
de: 

a) […]

b) […]

c) (Revogada)

À alínea b) acresce: 

d) […]

e) O valor das taxas identificadas nas alíneas a) e b), reduz-se a metade quando a 
área de intervenção seja inferior a 1.000 m2

f) O valor das taxas identificadas nas alíneas a) e b) reduz-se a metade quando 
a área de intervenção for destinada à utilização/instalação de equipamentos 
desportivos não associados a procedimento de licenciamento ou comunicação 
prévia de obras de edificação.

Nº 8 […]

O procedimento de licenciamento, comunicação prévia ou legalização para 
obras de edificação, previstas nos artigos 4º e 102º-A, do RJUE, está sujeita ao 
pagamento de:

a) No ato de apresentação do requerimento de obras de edificação ou de 
legalização é devida a taxa de preparos - 590,07 € 

b) […]

c) […]

d) Pela entrada de cada aditamento (elementos que alterem o projeto de obras de 
edificação por iniciativa e vontade do requerente), em sede de licenciamento, ou 
de alterações à licença na sequência de alterações ao projeto durante a execução 
da obra, ou em sede de legalização é devida a taxa de - 147,52 €

e) Pela apresentação de comunicação prévia, na sequência de alterações ao 
projeto durante a execução da obra é devida a taxa de - 118,01 €

f) Pela entrada de cada aditamento (elementos que alterem o projeto de obras 
de edificação por iniciativa e vontade do requerente), em sede de licenciamento 
de obras de interior de edifícios classificados ou em vias de classificação, ou de 
alterações à licença na sequência de alterações ao projeto durante a execução da 
obra, é devida a taxa de - 73,76 €

g) […]

h) […]

i) O valor das taxas identificadas nas alíneas a) e b), reduz-se a metade 
quando as obras não ultrapassem os 120m2 de superfície total de pavimentos, 
correspondendo às áreas brutas de construção afetas ao uso, contabilizáveis para 
o índice de utilização, de acordo com as definições do Plano Diretor Municipal (stp) 
e critérios definidos no RUEMP e as demais áreas de construção propostas.

j) O valor das taxas identificadas nas alíneas a) e b), reduz-se a 75% quando 
se trate de operação urbanística autónoma de obras identificadas na alínea e) 
do n.º 9 e que não ultrapassem os 40 m2 de superfície total de pavimentos, 
correspondendo às áreas brutas de construção afetas ao uso e as demais áreas 
de construção propostas.

Nº 9 Emissão de alvará de licença de obras de edificação ou de legalização:

a) […]

b) [Revogada]

À alínea a) acrescem as taxas previstas nas alíneas c), d) e e), quando aplicável:

c) […]

[…]

t4 - Grandes superfícies comerciais = 2,0 

[…]

Nota: no t3 no caso concreto dos empreendimentos turísticos - parques de 
campismo e caravanismo, são contabilizadas ainda as áreas destinadas a tendas 
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e/ou caravanas, de acordo com as notas e critérios introdutórios do presente 
capítulo.

d) […]

e) Casos especiais de edificações: 

[…]

3 Piscinas por m2 - 5,38 €

[…]

6 Alteração de fachadas, abertura, modificação ou fechamento de vãos por área 
da fachada alterada e alteração/substituição de cobertura (medida pela projeção 
horizontal)  - por m2 ou fração - 0,67 €

7 Antenas de telecomunicações e instalações anexas, por unidade - 403,72 €

8 Estruturas de cobertura e ensombramento de parqueamento (medida pela 
projeção horizontal), por m2 - 5,38 €

9 Anexos, telheiros e garagens relativos a operações não contempladas na alínea 
c) , por m2  - 5,38 €

10 Acresce por mês ou fração o prazo de execução quando não contemplado na 
alínea c) - 6,73 €

Nº 10 [Revogado]

Nº 11 […] 

As edificações não abrangidas por operações de loteamento e as geradoras 
de impacte semelhante a loteamento ou relevante, em sede de licenciamento, 
comunicação prévia ou legalização, incluindo os processos referidos no artigo 7º 
do RJUE, desde que não se encontrem expressamente isentas no Regulamento de 
Taxas Municipais, estão sujeitas ao pagamento de: 

[…]

a) […]

b) Nas construções de estabelecimentos de restauração e bebidas e de grandes 
superfícies comerciais

[…]

t5 Grandes superfícies comerciais =  2,5

[…]

c) […]

Nº 15 […]

1. Nos casos referidos no RJUE e RUEMP, a autorização de utilização e de alteração 
de utilização de edifícios ou frações está sujeita ao pagamento de: 

a) Alvará de utilização (incluindo por via de aditamento a anterior) ou alteração de 
utilização – no ato de apresentação é devida a taxa de - 46,21 €

b) […]

c) […]

d) À emissão de alvará de utilização na sequência de legalização de edificação 
existente (sem obra de ampliação/alteração), nos termos do RUEMP, acrescem as 
taxas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 9 do presente capítulo, e as previstas 
no n.º 11 e 23, quando aplicáveis.

[…]

Nº 16 Autorização de utilização ou alteração de utilização de grandes superfícies 
comerciais - estabelecimentos de comércio por grosso e a retalho, alimentar ou 
não alimentar, com área de venda contínua igual ou superior a 2.000 m2 

a) Alvará de utilização (incluindo por via de aditamento a anterior) ou alvará de 
alteração de utilização - 66,02 €

b) […]

c) […]

d) Acresce no alvará de utilização:

O cálculo da parcela variável obedece à seguinte fórmula: 

€ x Σ(stp x t)

Em que 

€ = 1,00 

n = nº de unidades 

t = 2,5

e) À emissão de alvará de utilização na sequência de legalização de edificação 
existente (sem obra de ampliação/alteração), nos termos do RUEMP, acrescem as 
taxas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 9 do presente capítulo, e as previstas 
no n.º 11 e 23 quando aplicáveis.

Nota: caso existam alterações ao projeto aprovado, sujeitas a controlo prévio, de 
acordo com o previsto no RJUE, está ainda sujeito às taxas aplicáveis à respetiva 
operação urbanística.

Nº 17 Autorização de utilização ou alteração de utilização de estabelecimentos de 
hotelaria e similares 

a) Alvará de utilização (incluindo por via de aditamento a anterior) ou alvará de 
alteração de utilização - 1.251,05 €

Acresce 

b) […]

[…]

n = pessoas/utentes

[…]

c) […]

d) […]

e) À emissão de alvará de utilização na sequência de legalização de edificação 
existente (sem obra de ampliação/alteração), nos termos do RUEMP, acrescem as 
taxas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 9 do presente capítulo, e as previstas 
no n.º 11 e 23 quando aplicáveis.

Nota 1: para Empreendimento turístico - parques de campismo e caravanismo 
- a área a contabilizar para efeitos do presente número é a área total do 
empreendimento (área vedada) com e sem obras de edificação, de acordo com as 
notas e critérios introdutórios do presente capítulo.

Nota 2: caso existam alterações ao projeto aprovado, sujeitas a controlo prévio, de 
acordo com o previsto no RJUE, está ainda sujeito às taxas aplicáveis à respetiva 
operação urbanística.

Nº 18 […]

A concessão de autorização e emissão do alvará de alteração de utilização 
obriga ainda ao pagamento do diferencial relativo ao valor das taxas devidas por 
infraestruturas do uso anterior e as do uso pretendido, calculadas de acordo com 
as fórmulas definidas nos artigo 11.º e 23.º, quando da alteração resulte o seu 
agravamento.

Nº 20 Renovação e reapreciação de pedido

1. Na Renovação:

1.1 Quando o pedido de renovação ocorrer até 1 ano a contar da data de 
caducidade:

a) no ato de apresentação, é devida a taxa de 50% da componente fixa relativa ao 
pedido de licenciamento ou comunicação prévia a renovar;

b) pela emissão do alvará resultante da renovação do licenciamento, são aplicáveis 
as taxas previstas para o efeito na presente Tabela;

c) pela emissão do alvará resultante da renovação do titulo urbanístico caduco, é 
aplicável 50% da taxa fixa pela emissão do título.

1.2 Quando o pedido de renovação ocorrer no prazo superior a 1 ano a contar da 
data de caducidade:

a) no ato de apresentação, é devida a taxa de 50% da componente fixa relativa ao 
pedido de licenciamento ou comunicação prévia a renovar;

b) pela emissão do alvará resultante da renovação do licenciamento, são aplicáveis 
as taxas previstas para o efeito na presente Tabela;

c) pela emissão do alvará resultante da renovação do titulo urbanístico caduco 
é aplicável 50% da taxa fixa pela emissão do título e as taxas que resultem do 
diferencial entre as taxas devidas pela operação urbanística e as taxas pagas 
aquando do pedido inicial.

2. Pela apresentação do pedido de reapreciação previsto no RJUE é devida a taxa 
de 50% da componente fixa relativa ao pedido de licenciamento.

Nº 21 Prorrogações e Licença Especial para conclusão de obras inacabadas

1 - As prorrogações de alvará de licença ou de comunicação prévia e a licença 
especial para conclusão de obras inacabadas, estão sujeitas ao pagamento de: 

a) No ato de apresentação do pedido é devida a taxa de - 42,87 €

À alínea a), com a concessão de prorrogação/licença, acresce:

b) 10% do valor das taxas devidas, previstas no presente capítulo, para os 
respetivos atos ou pedidos a prorrogar.

2 - Na prorrogação do prazo para a apresentação dos projetos de especialidades 
e do requerimento para a emissão do alvará é devida a taxa prevista na alínea a) 
do ponto anterior.

Nº 22 Execução, por fases, de obras de edificação e obras de urbanização não 
abrangidas por operação de loteamento 

1 – […]

2 - Na determinação do montante das taxas relativas à 1.ª fase será aplicável o 
estatuído nos n.ºs 6 a 11 e 23 do capítulo X, consoante a operação urbanística 
considerada na sua dimensão global. Nas fases subsequentes será apenas devida 
a parcela fixa referente à emissão do alvará de licença.

Nº 23 […]
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1 - Pela emissão de alvarás de licença, comunicações prévias, legalizações, ou 
nos processos referidos no artigo 7.º do RJUE, são devidas pelo promotor as 
taxas calculadas tendo em consideração os custos das infraestruturas locais e 
adjacentes, de acordo com a fórmula do ponto 5.

2 - […]

3 - […]

4 - […]

5 -  […]

V = C x G (stpi x Pi x Ti ) x Y x G (Lir x stpi/stp) x G (ki x Zi)

[…]

6 - […]

7 - […]

Nota: […]

Nº 24 […]

1 - […]

2 - […]

2.1 - […]

2.2 - […]

2.3 - […]

2.4 - Em situações não contempladas no número anterior, e no caso concreto de 
operações urbanísticas referentes a adegas (indústria) e usos agrícolas associados 
e funcionalmente dependentes destas, o valor da compensação reduz-se a metade 
quando localizadas em perímetros urbanos ou espaços urbanos. Excetuam-se do 
disposto as operações que beneficiem da redução prevista na alínea c) do n.º 23 
do art.º 9.º do regulamento.

[…]

3 - […]

4 - […]

5 - […]

Nº 25 Informação prévia relativa à possibilidade de realização de operações 
urbanísticas 

a) a) No ato de apresentação do pedido de informação prévia é devida a 
taxa - 385,02 €

b) b) Acresce à alínea a), na emissão da declaração, a componente variável 
calculada de acordo com a operação urbanística e respetiva fórmula:

c) 

b.1) Por operação de loteamento

EAV = Bi + Cp  em que 

Bi   = Lr x € x (3 x n + stp + 2 x m) x ∑( stpi / STPT) x ti

Cp  = Lr x ∑ [(tiG0,3) x IOGT x stpi + (tiG0,25) x ECEV x stpi]

em que € = 1,5

n = número de fogos ou unidades

m = nº meses ou frações, considerando o máximo previsto em RUEMP

r - parâmetro de majoração da perificidade, com r = 0,5

r - na construção de unidades comerciais de dimensão relevante[ r ] assume 
sempre o valor de 2,0

ti = tipo sendo

t1 Habitação = 1,0

t2 Indústria e armazém = 0,9*

* - Quando a operação urbanística se localizar fora de espaços urbanos e /ou 
industriais o coeficiente aplicado é igual a 1,3.

t3 Comércio e serviços e turismo = 1,3

t4 Grandes superfícies comerciais = 2,0

t5 Usos agrícolas e outros usos quando diretamente associados à exploração 
agricultura e nela localizados, usos pecuários ou outros associados a atividades 
primárias = 0,5

t6 Outros usos = 0,5

b.1.1) Havendo lugar à realização de obras de urbanização acresce às taxas 
anteriores a parcela variável prevista na alínea b.3).

b.1.2) Pela Discussão pública no âmbito de operação de loteamento são devidas as 
taxas previstas no n.º 4 do Capítulo X da presente tabela.

b.2) Por obras de urbanização

0,25 x D x (P + A + C + S + T + E + G + V) x L + m x €

em que

D = 903,26 € - custo administrativo 

T = 1 (havendo rede de telecomunicações)

P = 1 (havendo obras de pavimentos)

E = 1 (havendo rede de eletricidade)

A = 1 (havendo rede de águas)

G = 1 (havendo rede de gás)

C = 1 (havendo rede de pluviais)

V = 1 (havendo execução de espaços verdes)

S = 1 (havendo rede de esgotos)

m = nº de meses, considerando o máximo previsto em RUEMP

€ = 60,00

L - coeficiente de localização relativo ao uso predominante = valor do zonamento 
conforme IMI, ou, quando este é indeterminado = 1

b.3) Por obras de edificação

€ x [5 x n + (stpi x ti) + 5 x m] x Lr

com € =1,40

n = número de fogos ou unidades

m = nº meses ou frações, considerando o máximo previsto em RUEMP

r - Parâmetro de majoração de perificidade, com r = 0,5

ti = tipo 

t1 Habitação = 1

t2 Indústria e armazém = 0,9*

* - Quando a operação urbanística se localizar fora de espaços urbanos e /ou 
industriais o coeficiente aplicado é igual a 1,3.

t3 Comércio, serviços,  e turismo  e recintos de espetáculos e divertimentos 
públicos = 1,3

t4 Grandes superfícies comerciais = 2

t5 Usos agrícolas e outros usos quando diretamente associados à exploração 
agricultura e nela localizados, usos pecuários ou outros associados a atividades 
primárias = 0,5

t6 Outros usos = 0,5

b.3.1) Na edificação de corpos balançados sobre a via pública, por m2 ou fração, 
quando aplicável:

Corpos balançados encerrados - 164,10 € 

Corpos balançados não encerrados - 82,05 € 

b.3.2) Casos especiais  de edificação, quando aplicável:

1 Muros confinantes com a via pública, metro ou fração - 0,67 € 

2 Muros não confinantes com a via pública, metro ou fração - 0,40 € 

3 Piscinas por m2 - 5,38 € 

4 Depósitos, tanques e outros, por m 3 ou fração - 2,69 € 

5 Elevadores, por unidade - 134,57 € 

6 Alteração de fachadas, abertura, modificação ou fechamento de vãos por área 
da fachada alterada e alteração/substituição de cobertura (medida pela projeção 
horizontal) - por m2 ou fração - 0,67 €

7 Antenas de telecomunicações e instalações anexas, por unidade  - 403,72 €

8 Estruturas de cobertura e ensombramento de parqueamento (medida pela 
projeção horizontal) , por m2 - 5,38 €

9 Anexos, telheiros e garagens relativos a operações não contempladas na alínea 
b.3), por m2 - 5,38 €

c) (Revogada)

d) O valor da taxa da alínea a) reduz-se a metade quando a informação prévia 
de obras de edificação tiver uma superfície total de pavimentos igual ou 
inferior a 120m2, correspondendo às áreas brutas de construção afetas ao uso, 
contabilizáveis para o índice de utilização, de acordo com as definições do Plano 
Diretor Municipal (stp) e as demais áreas de construção propostas, no caso de 
operações de loteamento com menos de 10 lotes ou 1.200m2 de superfície total 
de pavimentos.

e) Na apresentação do pedido de declaração de validação da informação prévia 
é unicamente devida metade da taxa prevista na alínea a) do presente número.

Nº 26 Pela prestação de outros serviços de caráter técnico
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1 - No ato de apresentação de cada pedido, previsto nas seguintes alíneas, é 
devida a taxa de - 31,05 €

a) Informação genérica (não vinculativa), sobre o enquadramento urbanístico, 
condicionantes, restrições e servidões administrativas contidas nos instrumentos 
de planeamento, nomeadamente no âmbito do direito à informação (art.º 110.º 
do RJUE) ou para efeitos de destaque

b) Informação sobre os termos em que se deve processar a legalização

c) Informação relativa ao exercício do direito de preferência (quando não submetido 
pelo portal Casa Pronta)

d) Parecer referente à constituição de compropriedade/aumento do n.º de 
compartes

e) Baixadas de energia elétrica

2 - Pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, no âmbito de 
legislação especifica, nomeadamente DL 165/2014, de 05/11, na redação em vigor 
– no ato de apresentação é devida a taxa de - 355,77 €

Nº 28 […]

Nº 28.1 […]

Nº 28.2 […]

Nº 28.3 Auditorias para classificação de empreendimentos turísticos e revisão de 
classificação 

a) […]

b) […]

[…]

n = nº de unidades de alojamento

c = pessoas/utentes

Nota: para empreendimento turístico - parques de campismo e caravanismo – cada 
tenda e/ou caravana constitui uma unidade de alojamento.

Nº 28.4 […]

Nº 28.5 […]

Nº 28.6 Vistorias a estabelecimentos industriais a que se referem os atos no 
Decreto-Lei n.º 169/2012, 1 de agosto na sua atual redação que aprova o Sistema 
da Indústria Responsável (SIR) para as indústrias de tipo 3 em que a entidade 
coordenadora é a Câmara Municipal

a) Componente fixa 

a.1) Com atendimento digital assistido - 191,28 €

a.2) Sem atendimento digital assistido - 175,29 €

b) […]

b.1) […]

b.2) (Revogada) 

Nº 28.7 […]

Nº 28.8 […]

Nº 28.9 […]

Nº 28.10 […]

Nº 28.11 […]

Nº 30 […]

As obras de demolição, que não estejam isentas de controlo prévio ou comunicação 
prévia nos termos do RJUE, não integradas em procedimento de licenciamento ou 
comunicação prévia de obras de edificação, estão sujeitas ao pagamento de: 

a) […] 

Nota: metade do valor é pago na apresentação do pedido e o restante no momento 
de emissão do título.

b) […]

Nº 31 […] 

a) Exploração de estabelecimento industrial (mera comunicação prévia) 

a.1) Com atendimento digital assistido - 314,80 €

a.2) Sem atendimento digital assistido - 274,83 € 

b) Alteração (mera comunicação prévia)

b.1) Com atendimento digital assistido - 79,90 €

b.2) Sem atendimento digital assistido - 67,91 €

c) Comunicação de suspensão, ou cessação da atividade (mera comunicação 
prévia) incluindo averbamento automático no título digital 

c.1) Com atendimento digital assistido - 17,99€

c.2) Sem atendimento digital assistido - 13,99 € 

d) Selagem e desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos 

d.1) Com atendimento digital assistido - 99,95€

d.2) Sem atendimento digital assistido - 89,29 €

e) Pedido de Número de Controlo Veterinário (NVC) - 74,95 €

(quando aplicável e se associado a instalações comerciais ou de armazenamento)

Nº 34 […]

Nº 34.1 […]

Nº 34.2 […]

Nº 34.3 […]

Nº 34.4 […]

Nº 34.5 […]

Nº 34.6 […]

a) […]

b) […]

c) […]

d) […]

e) […]

f) […]

g) […]

h) […]

i) […]

j) Aditamento a títulos que não altere a operação titulada, o projeto, ou a 
classificação do empreendimento, não sujeito a controlo prévio ou comunicação 
prévia, e se prenda apenas com a descriminação de especificações, é devida a 
taxa de - 42,87 €»

Art.º 4
Norma transitória

As taxas previstas na presente alteração não são aplicáveis aos procedimentos de 
comunicação prévia em curso, apresentados em momento anterior à publicação 
do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, nomeadamente as devidas pela 
emissão de certidão de admissão, sendo aplicáveis as taxas previstas da tabela em 
vigor à data da entrada da comunicação.

Art.º 5
Norma Revogatória

1. São revogados a alínea c) do n.º 2 e alíneas f), j) k) e o) do n.º 3 do art.º 6.º, e 
os números 3 e 4 do art.º 14.º do regulamento de taxas municipais.

2. São revogados os números 5.1 e 5.2 do capítulo VII, a alínea c) do n.º 7, a alínea 
b) do n.º 9, o n.º 10, a alíneas c) do n.º 25 e a alínea b.2) do n.º 28.6. do Capítulo 
X da tabela de taxas municipais.

Art.º 6

Republicação

É republicado, em anexo ao presente regulamento, do qual faz parte integrante, o 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais com a redação atual.

Art.º 7

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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AVISO

Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, torna 
público que, conforme deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 4 de novembro de 2015, e nos termos e em cumprimento do disposto 
nos artigos 3º e 122º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, conjugados com o 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, é submetido a consulta pública, durante o prazo 
de 30 dias úteis a contar da data de publicação do presente suplemento de 
deliberações do Boletim Municipal de Palmela, o Projeto de alteração do 
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação do Município 
de Palmela, cujo texto se anexa e que se encontra disponível ainda no sítio 
eletrónico oficial do município www.cm-palmela.pt.

Qualquer interessado poderá apresentar, durante o período de consulta pública, 
por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
relevantes no âmbito do presente procedimento de alteração, conforme disposto 
no n.º 2 do citado art.º 101.º, dirigidas à Câmara Municipal, via correio normal 
(Largo do Município 2954-001 Palmela) ou via correio eletrónico (geral@cm-
palmela.pt).

09 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Álvaro Manuel Balseiro 
Amaro

Preâmbulo

O Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela (RUEMP) 
originalmente publicado pelo Aviso n.º 7539/2003 de 20 de setembro, foi 
integralmente republicado pelo regulamento n.º 349/2010, de 15 de abril 
para adaptação às relevantes alterações introduzidas no Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE) pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, e ainda 
por consequência do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais aprovado pela 
Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, e consequente publicação autónoma do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais.

Para melhor clarificação de algumas normas e harmonização com a redação 
do RJUE publicada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março e legislação 
específica complementar, designadamente no âmbito das atividades económicas e 
de novos instrumentos de gestão territorial, foi o mesmo submetido a uma revisão 
de pormenor em 2013, tendo, em resultado, sido republicado integralmente em 
Diário da República, 2ª série — N.º 135 — 16 de julho de 2014, pelo Regulamento 
n.º 311/2014.

As recentes alterações introduzidas ao RJUE pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 
9 de setembro, vêm reforçar o esforço de simplificação, desburocratização 
administrativa e de aproximação ao cidadão e às empresas, introduzindo 
alterações, em alguns aspetos do procedimento de controlo prévio das operações 
urbanísticas, nomeadamente de comunicação prévia, a qual, quando corretamente 
instruída, dispensa a prática de atos permissivos por parte da Administração.

Concomitantemente, é reforçada a responsabilização dos intervenientes nas 
operações urbanísticas, assim como das medidas de tutela da legalidade urbanística, 
constituindo uma das maiores inovações a previsão de um procedimento específico 
para legalização de edificações, cuja concretização e execução compete aos 
municípios mediante aprovação dos regulamentos necessários, permitindo assim a 
ponderação dos interesses em presença, designadamente público, ambiental e de 
sustentabilidade do território.

Ainda e atenta a quinta alteração à Lei 91/95, de 02/09 – regime excecional 
para a reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal – publicada 
pela Lei 70/2015, de 16 de julho (LAUGI), a qual evidencia um esforço de 
acompanhamento das inovações introduzidas no RJUE pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09 de setembro, designadamente por reporte à figura de legalização, 
resulta que, previamente à emissão do alvará de reconversão urbanística, apenas 
será possível legalizar edificações, o que pressupõe pré existência, excluindo-se 
assim o licenciamento de construções novas, que pela redação anterior poderiam 
ter enquadramento.

Impõe-se portanto proceder a uma nova revisão ao RUEMP por forma a assegurar 
a sua conformidade com a lei geral, necessidade reforçada pela publicação da 
Portaria n.º 113/2015 de 23 de abril.

Considerando ainda a experiência de gestão urbanística do território e em resultado 
do contributo dos serviços da Câmara Municipal, introduzem-se também algumas 
normas e/ou correções que visam a atualização do regulamento e sua melhor 
adaptação às necessidades recenseadas, bem como garantir a maior transparência 
e equidade no exercício das competências da autarquia. 

O projeto de regulamento foi submetido a apreciação pública, pelo período de 
30 dias, nos termos do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, tendo 
para o efeito sido publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º…. Assim, 
nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 112.º e 241.º da Constituição 
da República Portuguesa, do preceituado no RJUE e na Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na atual redação, do determinado no Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas aprovado pelo Decreto- Lei n.º 38 382, de 7 de agosto 
de 1951, do consignado na Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na redação em 
vigor, e no uso da competência prevista na alínea g) e r) do n.º 1 do artigo 25º, 
conjugado com o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33º, ambos da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a atual redação, a Assembleia Municipal 
de Palmela, por deliberação tomada em ..., sob proposta da Câmara Municipal 
aprovada em reunião realizada em …, aprova o seguinte Regulamento de 
Urbanização e Edificação do Município de Palmela:

Artigo 1.º
Alteração ao Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela

São alterados os artigos 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 9.º, 10.º, 11.º, 11.º-A, 11.º-B, 12.º, 
13.º, 14.º, 15.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 28.º e Anexo I, do Regulamento n.º 
311/2014, de 16 de julho.

<<Artigo 2.º

[…]

[…]:

a) […];

b) […];

c) Área de implantação — área resultante da projeção horizontal da edificação 
delimitada pelo perímetro exterior resultante da sobreposição dos pisos mais 
salientes, excluindo varandas não encerradas, platibandas, palas e elementos 
exclusivamente decorativos;

d) […];

e) […];

f) […];

g) […];

h) […];

i) […];

j) Equipamento lúdico ou de lazer — conjunto de materiais e estruturas / 
equipamento, não coberto, associado à construção principal com área de 
construção inferior à desta última, que se incorpore no solo com caráter de 
permanência, destinado a recreação particular e privativa e/ou a repouso, sem 
qualquer finalidade económica ou comercial, com exceção de piscinas, como por 
exemplo: campos de jogo, zonas de diversão, parques infantis, áreas pavimentadas 
de apoio a piscinas;

k) […];

l) […];

m) […];

n) […];

o) […];

p) […];

q) […];

r) […];

s) Alpendre - área coberta não encerrada incorporada no edifício principal e que 
tem por única finalidade o ensombramento e proteção climáticas;

t) Anexo - edificação referenciada a um edifício principal, com uma função 
complementar e entrada autónoma pelo logradouro ou espaço público, que não 
possui título autónomo de propriedade nem constitui uma unidade de utilização 
independente, implantado contiguamente, ou não, ao edifício principal, delimitado 
por paredes em todo o seu perímetro;

u) Áreas comuns do edifício - as áreas de pavimento coberto de uso comum com 
estatuto de parte comum em condomínio ou aptas para esse estatuto, expressas 
em m2, tais como átrios, espaços de circulação horizontal e vertical de edifícios, 
delimitadas pelo perímetro que passa pela meação de paredes meeiras e pelo 
limite exterior de paredes exteriores;

v) Cave -  piso de edifício cujo pavimento se encontra a uma cota de pelo menos 
2,00 m inferior à da soleira da porta da entrada principal do lote ou do edifício e 
em que a cota inferior da laje da cobertura esteja, em média, a menos de 0,9 m 
acima da cota do terreno adjacente. Havendo mais do que um arruamento a servir 
o lote é considerada a soleira que se encontrar à cota superior;

w) Marquise – espaço envidraçado, normalmente em varanda, da fachada do 
edifício, fechado na totalidade ou em parte, por estrutura fixa ou amovível, com 
exclusão da cobertura de terraços;

x) Mezanine - plataforma circulável, elevada em relação ao pavimento de um 
compartimento, com estrutura geralmente aligeirada, construída com o objetivo 
de aumentar a área habitável;

y) Áreas / Instalações técnicas - área de construção acima ou abaixo da cota de 
soleira, destinada estritamente a equipamentos e serviços técnicos, nomeadamente 
instalações elétricas, térmicas, de segurança, de abastecimento de água, de 
incêndios ou casas de máquinas de elevadores, sem condições de ventilação e 
salubridade que permitam a utilização para outros fins, devidamente identificadas 
e justificadas pelo funcionamento do edifício;

z) Terraço - cobertura plana de um edifício, acessível e normalmente utilizável;

aa) Telheiro - Tipo de construção, total ou parcialmente aberta, coberta com 
telhado, confinante ou não à edificação principal e com ou sem pavimento 
impermeabilizado;

bb) Utilização do solo ou ocupação – Afetação de um terreno para um determinado 
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uso que não seja o exclusivamente agrícola, pecuário, florestal, mineiro ou de 
abastecimento público de água e sem que nele tenha de haver qualquer tipo de 
edificação;

cc) Varanda - prolongamento do piso e teto de um edifício, para o exterior, 
apresentando grades ou guardas de proteção.

Artigo 3.º

[…]

[…]:

a) […];

b) […];

c) Edificação de muros de vedação até 2,5 m fora dos perímetros urbanos e não 
confinantes com a via pública, desde que observados um máximo de 1,8 m de 
altura em alvenaria e de 0,70 m em rede ou chapa metálica;

d) […];

e) Instalação de equipamentos de ar condicionado, evacuação de fumos e similares, 
desde que cumpram as condições referidas no presente regulamento e no RGEU.

Artigo 5.º

[…]

1 — […]:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […].

2 — […].

3 – Excluem-se do disposto nos números anteriores os edifícios direta e 
exclusivamente afetos à atividade agrícola, pecuária ou florestal que não se 
integrem em espaços urbanos, urbanizáveis e industriais, definidos como tal no 
Regulamento do Plano Diretor Municipal, em vigor.

Artigo 6.º

[…]

1 — Todos os procedimentos previstos no RJUE e no presente regulamento, 
bem como os procedimentos subsidiários ou subsequentes, iniciam-se através 
de requerimento, nos termos do artigo 9.º do RJUE, apresentado com recurso 
a meios eletrónicos e através do sistema previsto no artigo 8.º -A do mesmo 
diploma, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, acompanhado dos respetivos 
elementos instrutórios previstos nas portarias a que se refere o RJUE, nas 
condições nelas definidas e no presente regulamento e seu Anexo I, bem como os 
previstos em legislação específica aplicável.

2 — Enquanto não for operacionalizado o citado sistema eletrónico e 
disponibilizadas as funcionalidades previstas que permitem a tramitação eletrónica 
dos procedimentos/pretensões relativos a operações urbanísticas ou relacionados, 
nomeadamente no âmbito de atividades económicas, o requerimento e elementos 
instrutórios, são apresentados em triplicado: dois em suporte de papel e outro 
em suporte digital. No caso concreto dos projetos, devem ser acompanhados de 
declaração de conformidade digital, disponível no sítio da Internet da Câmara 
Municipal, devidamente assinado pelo técnico responsável/autor/coordenador de 
projeto.

3 — (Revogado).

4 — […].

5 — […].

6 — […].

7 — […].

8 — Sem prejuízo do disposto nesta matéria, podem ainda ser aprovadas pela 
Câmara Municipal outras normas sobre as caraterísticas ou requisitos que os 
elementos instrutórios devem cumprir em razão da operacionalização do citado 
sistema ou outros.

Artigo 9.º

[…]

1 - O pedido de certidão de antiguidade para efeitos de aplicação do regime da 
garantia das edificações existentes determinado no RJUE e ainda do diploma que 
regula os elementos do contrato de arrendamento e os requisitos a que obedece a 
sua celebração, deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Certidão de Teor da Conservatória do Registo Predial válida e atualizada 
acompanhada de outros documentos comprovativos da legitimidade do requerente, 
sempre que tal não resulte da primeira; 

b) […];

c) […];

d) Fotografias do imóvel;

e) Levantamento topográfico planimétrico georreferenciado, nos termos definidos 
no artigo 12º do presente regulamento, com representação de todas as construções 
existentes, identificação das suas áreas e usos e ainda indicação do imóvel a que 
se refere o pedido, devidamente legendado e com correspondência às fotografias 
apresentadas;

f) Relatório técnico elaborado por técnico habilitado a ser autor de projeto que 
demonstre e fundamente a data de construção e ateste se a edificação foi alvo 
de intervenções de alteração, ampliação ou outras sujeitas a controlo prévio, 
evidenciando, quando possível, a parte original do imóvel, por correspondência às 
fotografias e/ou peças desenhadas apresentadas;

g) Fotografias aéreas ou imagens aéreas, cartas militares ou cartas de cadastro, 
datadas e devidamente validadas por entidade competente;

h) Extratos das plantas de zonamento e de ordenamento dos planos municipais 
vigentes e das respetivas plantas de condicionantes assinalando a delimitação do 
prédio em que se insere a edificação.

2 - A requerimento do interessado, pode ser dispensada a apresentação de algum 
dos elementos referidos no n.º 2, por impossibilidade de entrega fundamentada 
ou por os restantes elementos constituírem prova suficiente e inequívoca da data 
de construção da edificação.

3 – A entrega dos elementos referidos no n.º 1 não dispensa a entrega de outros 
documentos complementares que se mostrem necessários à decisão sobre o 
pedido, nem a deslocação ao local dos serviços municipais.

4 - Quando se trate de edificações omissas na matriz ou cuja área não se encontre 
devidamente inscrita, deverá ser ainda apresentada planta do(s) piso(s) à escala 
1/200.

5 – A certidão de antiguidade não será emitida quando:

a) Não resulte comprovada a data de construção da edificação; 

b) Se verifique que o imóvel em causa evidencia obras executadas em data 
posterior à da publicação do RGEU sujeitas a controlo prévio, exceto nos casos em 
que resulte evidenciada e comprovada a parte da edificação original.

Artigo 10.º

[…]

1 — […]:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) […];

2 — Constitui comprovativo de licença, a notificação da decisão tomada sobre o 
pedido, acompanhada da guia de pagamento da taxa correspondente, prevista no 
RTTM em vigor.

3 — […].

4 — […].

Artigo 11.º

[…]

1 - […]:

a) Certidão de teor da Conservatória do Registo Predial, válida e atualizada;

b) Outros documentos comprovativos da legitimidade do requerente, sempre que 
tal não resulte da alínea anterior;

c) Plantas de localização à escala de 1/5000 ou de 1/2000, com a delimitação do(s) 
prédio(s) objeto da intervenção;

d) Memória descritiva contendo:

(i) Identificação e caracterização do(s) lote(s) objeto do pedido;

(ii) Caracterização das alterações à operação urbanística;

(iii) Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis, quando a 
pretensão o justifique;

(iv) Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo a área a 
afetar aos diversos usos;

(v) Quadro sinóptico (síntese) da operação de loteamento com a sobreposição 
entre os parâmetros atuais e os propostos, com utilização das cores convencionais 
– como anexo à memória descritiva e em páginas autónomas, conforme modelo II 
do anexo III do presente regulamento;

(vi) Quadro sinóptico (síntese) da operação de loteamento com os parâmetros 
propostos – como anexo à memória descritiva e em páginas autónomas, conforme 
modelo II do anexo III do presente regulamento;

e) Planta de síntese do loteamento com a sobreposição entre a situação atual e 
a proposta, incluindo aditamentos, à escala consignada para a planta síntese do 
alvará respetivo, com utilização das cores convencionais;
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f) Planta síntese do loteamento com as alterações propostas, cotada e elaborada 
de acordo com o artigo 12.º do presente Regulamento e à escala consignada para 
a planta síntese do alvará respetivo;

g) Termo(s) de responsabilidade subscrito(s) pelo(s) autor(es) do(s) projeto(s), 
incluindo o de loteamento e os projetos de obras de urbanização (caso se justifique), 
e pelo coordenador do projeto (caso se justifique), quanto ao cumprimento das 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, acompanhado de comprovativo 
da contratação de seguro de responsabilidade civil e de declaração emitida por 
associação pública profissional, válidos;

h) Ficha de elementos estatísticos prevista em Portaria;

i) Os demais conteúdos/elementos referidos em Portaria, que se mostrem 
adequados ou necessários, em função da pretensão específica.

2 – Quando a alteração de licenças ou comunicações prévias de operações de 
loteamento, não implique alterações ao desenho urbano e nos casos em que a 
base relativa ao alvará de loteamento em vigor, fornecida pela Câmara, tenha 
autonomizado o quadro sinóptico da planta síntese, são dispensados os elementos 
indicados nos alíneas e) e f) do número anterior.  

Artigo 11.º-A
Legalização de edificações

1 - Sem prejuízo da eventual responsabilidade civil, criminal ou disciplinar decorrente 
da execução de obras à margem da lei, à legalização de edificações, aplicam-se os 
procedimentos de licenciamento e de autorização de utilização previstos no RJUE 
e demais legislação especial aplicável, com as adaptações previstas no presente 
artigo e considerando a especificidade da operação urbanística concreta: 

a) O procedimento inicia-se com a entrada de requerimento por iniciativa 
de particulares ou na sequência de notificação para reposição de legalidade 
urbanística, acompanhado dos elementos de instrução previstos em Portaria e que 
se demonstrem necessários à tipologia da edificação, suas características e data 
de construção, bem como em função da previsão ou não de execução de obras de 
alteração, ampliação e/ou demolição e tipo de intervenção pretendida;

b) Sem prejuízo do disposto nos nºs seguintes e considerando a especificidade da 
edificação a legalizar, a Câmara Municipal pode solicitar a entrega de elementos 
complementares, nos termos do RJUE e para efeitos de salvaguarda da segurança 
e salubridade das edificações e da população, bem como para esclarecimento de 
factos essenciais à tomada de decisão; 

c) Após análise do pedido, a Câmara Municipal pode ainda determinar a necessidade 
de execução de obras de alteração / ampliação / demolição por forma a assegurar 
o cumprimento de legislação vigente na data de construção e/ou a conformidade 
com os PMOT em vigor, solicitando os elementos que considere necessários;

d) Com a entrada do pedido de legalização, a Câmara Municipal pode suspender 
o procedimento de tutela da legalidade urbanística, quando exista, enquanto o 
pedido é analisado e até à tomada de decisão final;

e) Sempre que da pretensão não decorra a necessidade ou intenção de realizar 
obras sujeitas a controlo prévio, a deliberação final sobre o procedimento de 
legalização incidirá também sobre a utilização pretendida, sendo fixadas as 
taxas correspondentes à emissão do alvará de construção nos termos do RTTM, 
dispensando-se a sua redação formal, constituindo a fase subsequente de 
tramitação a emissão de autorização de utilização.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior e em legislação específica 
aplicável, o procedimento de legalização de edificações deve ser instruído com os 
seguintes elementos, aplicando-se ainda o disposto nos artigos 6º, 12º, 13º e 15º 
e ainda no anexo I do presente regulamento:

i. Pedido de legalização de edificações

a) Certidão de Teor da Conservatória do Registo Predial válida e atualizada;

b) Outros documentos comprovativos da legitimidade do requerente, sempre que 
tal não resulte da alínea anterior;

c) Planta de localização fornecida pela câmara municipal, com representação da 
delimitação do prédio;

d) Levantamento topográfico, nos termos do disposto no art.º 12º do presente 
regulamento; 

e) Planta de implantação, georreferenciada nos termos do disposto no art.º 12º 
do presente regulamento, desenhada sobre o levantamento topográfico, indicando 
a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando 
houver alterações na via pública, planta dessas alterações;

f) Memória descritiva e justificativa, com indicação do método e data de 
construção e organização funcional da edificação, na qual deve ser identificada 
e fundamentada, a observância das normas legais e regulamentares aplicáveis 
à operação urbanística em questão, incluindo quadro sinótico de acordo com o 
modelo da autarquia;

g) Fotografias do imóvel com enquadramento na envolvente;

h) Projeto de arquitetura de levantamento da situação existente, incluindo plantas 
dos pisos, alçados e cortes que incluam a relação entre o edifício e o espaço 
envolvente, devidamente cotados e com indicação das áreas e utilizações de todos 
os compartimentos, bem como a representação do mobiliário fixo e equipamento 
sanitário;

i) Peças desenhadas de sobreposição entre o existente e a proposta de alteração, 
nas cores convencionais definidas em Portaria, no caso de execução de obras;

j) Peças desenhadas com a proposta final, se aplicável;

k) Peças desenhadas de implantação e dos pisos com a discriminação das partes 
do edifício correspondentes às várias frações e partes comuns, valor relativo de 
cada fração, expresso em percentagem ou permilagem, e valor total do prédio, 
caso se pretenda que o edifício fique sujeito ao regime de propriedade horizontal;

l) Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado para a elaboração 
de projeto de arquitetura, de conformidade com as normas e regulamentos 
em vigor, e referindo expressa e fundamentadamente o seu não cumprimento, 
quando aplicável, acompanhado de comprovativo da contratação de seguro de 
responsabilidade civil e de declaração emitida por associação pública profissional, 
válidos;

m) Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos 
acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor e que 
ateste que a execução da operação se conforma com as normas de acessibilidade 
exigíveis à data da construção ou, quando aplicável, referindo expressa e 
fundamentadamente o seu não cumprimento; 

n) Documentação que comprove, inequivocamente, a data de construção das 
edificações (fotografias aéreas ou imagens aéreas, cartas militares ou cartas de 
cadastro, datadas e devidamente validados por entidade competente, fotografias 
datadas, ou outros elementos por analogia com o disposto no n.º 3 do art.º 9º do 
presente regulamento) quando se pretenda a dispensa do cumprimento de normas 
técnicas relativas à construção, nos termos do RJUE;

o) Documentação comprovativa dos fundamentos invocados para incumprimento 
das referidas normas técnicas, designadamente de ordem financeira e técnica, 
quando aplicável;

p) Termo de Responsabilidade relativo ao cumprimento dos requisitos acústicos 
dos edifícios exigíveis à data da construção, elaborado por técnico habilitado e 
acompanhado de declaração válida emitida por associação pública profissional, 
referindo expressa e fundamentadamente a sua não observância, quando aplicável;

q) Ficha de elementos estatísticos prevista em Portaria. 

ii.Fase de especialidades

a) Declaração de solidez, emitida por técnico legalmente habilitado e em que este 
se responsabilize pelos aspetos estruturais da obra realizada, acompanhado de 
comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil e declaração 
emitida por associação pública profissional, válidos;

b) Certificado de inspeção emitido pela entidade certificadora competente atestando 
a adequação das redes prediais existentes de eletricidade e de telecomunicações, 
ou recibo ou cópia de contrato válido de fornecimento; 

c) Termo de responsabilidade relativo à rede predial de abastecimento de água e 
sistema de drenagem de águas residuais e pluviais que ateste que se encontram 
em condições adequadas e em bom funcionamento, caso não exista contrato 
válido de fornecimento;

d) Certificado de inspeção emitido por entidade inspetora da rede de gás, quando 
aplicável, ou recibo ou cópia de contrato válido de fornecimento;

e) Termo de Responsabilidade relativo ao cumprimento das normas de 
comportamento térmico dos edifícios elaborado por técnico habilitado e 
acompanhado de comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade 
civil e de declaração emitida por associação pública profissional, válidos, referindo 
expressa e fundamentadamente a sua não observância, quando aplicável;

f) Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de 
Certificação Energética dos Edifícios, caso não esteja prevista a execução de obras;

g) Declaração emitida por Empresa de Manutenção de Ascensores (EMA), quando 
aplicável, atestando as condições de funcionamento da instalação existente, nos 
termos da legislação específica aplicável;

h) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios (ou ficha de segurança 
contra incêndios, quando aplicável) nos termos do Regime Jurídico de Segurança 
Contra Riscos de Incêndio em vigor;

i) Planta esquemática dos espaços exteriores, quando aplicável, com indicação 
da área impermeabilizada, pavimentos utilizados e espécies arbóreas / arbustivas 
existentes; 

j) Outros projetos de especialidades previstos em Portaria, no caso de execução 
de obras de alteração, ampliação e/ou de demolição, relativos apenas à obra nova;

k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos apresentados 
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, 
acompanhados de comprovativos da contratação de seguro de responsabilidade 
civil e de declaração emitida por associação pública profissional, válidos.

iii. Emissão de alvará de legalização de construção: 
(legalização com execução de obras sujeitas a controlo prévio)

a) Calendarização da execução da obra; 

b) Estimativa do custo total da obra; 
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c) Documento comprovativo da prestação de caução, quando aplicável; 

d) Apólice de seguro de construção; 

e) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 
emergentes de acidentes de trabalho; 

f) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo 
diretor de obra; 

g) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos;

h) Títulos habilitantes para o exercício da atividade de construção válidos à data 
da construção da obra; 

i) Livro de obra, com menção do termo de abertura; 

j) Plano de segurança e saúde;

k) Ficha de elementos estatísticos previstos em Portaria.

iv. Emissão de alvará de autorização de utilização: 
(nos casos previstos no n.º 1, alínea e)

a) Ficha de elementos estatísticos previstos em Portaria.

v. Emissão de alvará de autorização de utilização:
(legalização com execução de obra / legalização de utilização)

a) Documentos comprovativos da legitimidade do requerente, caso os existentes no 
processo já não se encontrem válidos;

b) Termo de responsabilidade subscrito por técnico com habilitações para exercer 
funções de diretor de obra ou de diretor de fiscalização da obra, que ateste a 
conformidade da edificação com os projetos aprovados, as condições de execução 
/ manutenção e sua adequação ao uso, nos termos do RJUE e, ainda, nos termos 
e para os efeitos de legislação específica;

c) Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de 
Certificação Energética dos Edifícios;

d) Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser 
autor de projeto, relativo à conformidade da obra com o projeto acústico, quando 
aplicável;

e) Declarações válidas emitidas por associação profissional dos técnicos 
responsáveis mencionados nas alíneas anteriores;

f) Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as 
obras; 

g) Telas finais, quando aplicável; 

h) Ficha de elementos estatísticos previstos em Portaria.

3 – Pode ainda ser dispensada a apresentação de alguns dos elementos indicados 
no número anterior desde que à data da construção não houvesse previsão legal 
da sua exigência, devendo para tal ser apresentados termos de responsabilidade 
subscritos por técnicos legalmente habilitados que o declarem e fundamentem, 
acompanhados de comprovativos de contratação de seguro de responsabilidade 
civil e declarações emitidas por associação pública profissional, válidos.

 a) (Revogada);

 b) (Revogada);

 c) (Revogada);

 d) (Revogada);

 e) (Revogada);

 f) (Revogada);

 g) (Revogada);

 h) (Revogada);

 i) (Revogada);

 j) (Revogada).

4 - O interessado deve requerer a emissão do respetivo alvará de legalização, 
quando aplicável, ou de autorização de utilização no prazo de 30 dias a contar 
da data da notificação do ato de legalização e proceder ao pagamento das taxas 
devidas pela operação urbanística, sob pena de aplicação das medidas de tutela da 
legalidade urbanística previstas no RJUE.

5 - A concessão de autorização de utilização referente a legalização de edificações 
nos termos do presente artigo pode ser precedida de vistoria municipal, para 
verificação das condições de segurança e salubridade das edificações e conformidade 
com o projeto apresentado, nos termos previstos no art.º 64º do RJUE.

6 – Os alvarás de autorização de utilização, deverão mencionar expressamente 
que se trata da legalização de uma edificação nos termos do disposto no presente 
artigo.

7 – Os modelos dos títulos referidos no presente artigo são publicados no Anexo II.

8 - Os atos proferidos ao abrigo deste procedimento caducam nos termos 

previstos no RJUE.

9 – O presente artigo aplica-se também à legalização de obras particulares prevista 
na LAUGI.

Artigo 11.º-B
Legalização condicionada de obras particulares em AUGI

1 — Os processos de legalização condicionada de obras particulares, enquadrados 
ao abrigo do disposto no artigo 51.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na redação 
atualmente em vigor, devem considerar como elementos instrutórios, para além 
dos referidos no artigo 11º-A:

a) […];

b) […];

c) […].

2 — […].

3 —A legalização condicionada de obras particulares para comércio e serviços 
apenas será admitido nos casos em que a dinâmica urbanística da AUGI o justifique.

4 — Para efeitos de legalização condicionada de obras particulares dever-se-ão 
verificar os seguintes critérios obrigatórios:

a) Licenciamento da operação de loteamento, conforme definido no n.º 1 do artigo 
51.º da LAUGI;

b) Autorização provisória para o início das obras de urbanização relativamente às 
infraestruturas enterradas e arruamentos, concedida ao abrigo do definido no n.º 6 
do artigo 25.º da LAUGI, na redação anterior à Lei 70/2015 de 16 de julho.

5 — […]:

a) […];

b) […];

c) […].

6 — […].

7 — […].

8 – Aos processos de legalização condicionada de obras particulares aplica-se o 
disposto no artigo 7º da LAUGI e nos termos deste, o disposto no art.º 11º-A do 
presente regulamento.

Artigo 12.º

[…]

1 — Os projetos devem ser apresentados em ficheiros com extensão DWF, à 
mesma escala do desenho entregue em formato DWG e, exclusivamente para os 
levantamentos topográficos e plantas de implantação/plantas síntese de alvarás 
de loteamento, também em extensão DWG ou DXF, nomeadamente para efeitos 
de verificação da georreferenciação e inserção em SIG, respeitando os requisitos e 
características definidos em Portaria e Anexo I do presente Regulamento.

2 — […]:

       a) […];

       b) […].

3 — […].

4 — […].

5 —[…].

6 — […].

        a) […];

        b) […];

        c) […].

7 — […].

8 — […].

9 — […].

10 — […].

Artigo 13.º

[…]

Os projetos de edificação devem considerar, para além do disposto no artigo 
anterior, os seguintes aspetos, no âmbito dos elementos instrutórios definidos em 
Portaria:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) […];
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f) Quando se preveja a utilização de sistemas ou aparelhos de ar condicionado, 
os projetos devem considerar soluções arquitetónicas que promovam a proteção 
visual dos aparelhos e dispositivos exteriores ou a sua integração estética e 
sempre que possível na fachada posterior dos edifícios, na sua cobertura, desde 
que ocultos por platibandas, nos terraços, desde que ocultos pelas respetivas 
guardas, ou em locais não visíveis da via pública;

g) As áreas em sótão não podem, em nenhuma circunstância, constituir unidades 
funcionais independentes, devendo os espaços para arrumos, não contabilizados 
como área bruta de construção, resultar exclusivamente da disposição construtiva 
das coberturas;

h) […];

i) […];

j) […];

k) Os projetos de edifícios que prevejam ou obriguem à realização de obras de 
urbanização deverão ser acompanhados do pedido de licenciamento ou comunicação 
prévia de obras de urbanização, instruído de acordo com a Portaria em vigor;

l) […];

m) […];

n) […];

o) […];

p) […];

q) Em todos os edifícios destinados a habitação será obrigatório prever uma área 
destinada à secagem natural das roupas para que estas não sejam visíveis a 
partir da via pública, não sendo permitida a colocação de estendais no exterior 
do edifício, salvo se localizados dentro da varanda ou terraço resguardado da 
visibilidade exterior;

r) A instalação de equipamentos e respetivas condutas de evacuação de fumos 
e similares no exterior das edificações, só é permitida na fachada tardoz, não 
confinante com a via pública, exceto nos casos em que tal se demonstre impossível 
e seja assegurada a sua adequada integração estética;

s) As varandas só podem ser encerradas ou fechadas, quando forem verificadas, 
no procedimento de controlo prévio aplicável, as seguintes condições cumulativas:

i) Garantir de forma comprovada a sua integração arquitetónica no edifício, a 
demonstrar mediante apresentação de uma solução global para a fachada onde 
se pretende realizar a instalação, com indicação de materiais e plano cromático a 
aplicar, em concordância com os materiais existentes;

ii) Acautelar que as cargas e sobrecargas nelas introduzidas, são compatíveis com 
as normas de dimensionamento que lhe estiveram associadas à época construtiva, 
devendo ser apresentado termo de responsabilidade emitido por técnico 
legalmente habilitado e em que este se responsabilize pelos aspetos estruturais 
da varanda a encerrar, acompanhado de comprovativo de contratação de seguro 
de responsabilidade civil e declaração emitida por associação pública profissional, 
válidos;

iii) Garantir, de forma comprovada, a sua adequação a um bom desempenho 
térmico do edifício, garantindo que a obra não conduz à necessidade subsequente 
de utilização de equipamentos de climatização;

iv) Garantir, de forma comprovada, a boa ventilação da fração;

v) Obter a concordância da maioria representativa dos proprietários de frações 
correspondentes a dois terços do valor total do prédio, comprovada mediante 
apresentação da ata da assembleia de condóminos, da qual conste deliberação 
relativa ao conhecimento e concordância com a alteração proposta nos termos 
legais, ou, na eventualidade de não existir condomínio constituído, a autorização 
escrita dos referidos proprietários;

vi) Garantir o cumprimento dos índices de edificabilidade estabelecidos em PMOT 
ou em alvará de loteamento, se aplicável, para o prédio em questão;

vii) Acautelar o cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 71º do RGEU.

t) Nas operações urbanísticas que incluam a remoção de revestimentos com 
materiais nocivos, deve ser comprovado o cumprimento da legislação específica 
aplicável e em vigor, designadamente das normas para a correta remoção dos 
materiais contendo amianto e para o acondicionamento, transporte e gestão dos 
respetivos resíduos de construção e demolição gerados.

Artigo 14.º

[…]

Os elementos instrutórios relativos a operações de loteamento devem considerar, 
para além do disposto no artigo 12.º e no âmbito dos elementos instrutórios 
definidos em Portaria o seguinte:

a) […];

b) […];

c) Deve ser evidenciada, de forma clara, a solução adotada para o funcionamento 
das redes de energia elétrica, de gás, de telecomunicações, de abastecimento de 
água e de saneamento (drenagem doméstica e pluvial) e sua ligação às redes 
gerais (caso existam), facultando no caso das duas últimas infraestruturas, os 
dados técnicos (quantificação e qualificação de consumos, pressões mínimas 

de funcionamento, caudais gerados, cotas propostas de entrega, entre outros) 
necessários à avaliação da viabilidade infraestrutural da pretensão;

d) A interligação das redes de infraestruturas locais a criar com os sistemas 
existentes, sejam obras novas, de extensão, de consolidação ou reformulação 
de infraestruturas existentes, internas, ou não, à área loteanda, assim como a 
rejeição de efluentes no meio recetor, independentemente da competência de 
licenciamento específico ser da responsabilidade de outras entidades, deve ser 
documentada e justificada, nos termos da alínea anterior;

e) […];

f) […];

g) […];

h) […].

Artigo 15.º

[…]

No âmbito dos elementos instrutórios definidos em os projetos de muros de 
vedação e ou de suporte devem considerar o seguinte:

a) […];

b) […].

Artigo 20.º

[…]

1 — Nas obras de edificação novas, reconstrução, ampliações e alterações de 
edificações, dentro e fora de operações de loteamento, será obrigatória, a 
apresentação de pedido de alinhamento e cota de soleira, até ao momento ou em 
simultâneo com a comunicação do início de obra, prevista no art.º 80.º-A do RJUE.

2 — No caso de obras de edificação inseridas em operações de loteamento, deverá 
ser apresentado registo fotográfico da situação existente na envolvente do lote que 
deve estar fisicamente delimitado para efeitos de alinhamento.

3 – Para a fixação de alinhamento de construções inseridas em operações de 
loteamento deverá estar fisicamente delimitado o lote, sob pena de impossibilidade 
da sua fixação. 

4 – Excetuam-se do n.º 1 do presente artigo, as obras de ampliação, alteração ou 
legalização de construção existente que não impliquem alteração de implantação 
e/ou plano de fachada frontal.

Artigo 21.º

[…]

No local da obra, para além de patenteado o respetivo aviso, deve estar disponível 
o livro de obra e, ainda, a cópia do projeto aprovado ou objeto de comunicação 
prévia na Câmara Municipal, o alvará de licença os comprovativos da apresentação 
de comunicação prévia e do pagamento das respetivas taxas, bem como, nos 
casos previstos nas alíneas c)a e) do n.º 2 do artigo 4.º do RJUE, a cópia do projeto 
de execução de arquitetura e de engenharia das especialidades apresentado na 
Câmara Municipal, devendo estes ser facultados aos funcionários municipais 
responsáveis pela fiscalização de obras sempre que sejam solicitados.

Artigo 22.º

[…]

[…]:

a) […];

b) […];

c) A colocação de placa toponímica nos casos previstos no Regulamento de 
Toponímia do Concelho de Palmela.

Artigo 23.º

[…]

1 – Para além da realização de todos os trabalhos que decorram dos projetos 
submetidos a licenciamento ou comunicação, nas condições fixadas, incluindo 
por contrato de urbanização ou protocolo celebrado com a Câmara Municipal, a 
execução de obras de urbanização deve ainda ter em atenção que se consideram 
como parte integrante das mesmas obras:

a) […];

b) […];

c) […];

d) O fornecimento e colocação de suportes e placas toponímicas, nos termos 
definidos no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela;

e) (Revogada);

f) […];

2 — O montante da caução das obras de urbanização será o indicado no 
orçamento apresentado para instrução do pedido de loteamento ou na instrução 
da comunicação prévia de obras de urbanização, em qualquer dos casos acrescido 
de 5 %.
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3 — Nos termos do artigo 55.º do RJUE, ou quando seja acordada com o interessado 
a assunção dos encargos inerentes à infraestruturação de operação urbanística, a 
realização das obras de urbanização deve ser objeto de contrato de urbanização.

4 — O contrato de urbanização deve conter as seguintes menções:

a) Identificação das partes;

b) Designação e descrição da operação urbanística;

c) Discriminação das obras de urbanização a executar, com referência aos eventuais 
trabalhos preparatórios ou complementares incluídos e ao tipo de retificações 
admitidas;

d) Condições a que fica sujeito o início da execução das obras de urbanização;

e) Prazo de conclusão e de garantia das obras de urbanização;

f) Fixação das obrigações das partes;

g) Necessidade de prestação de caução e condições da eventual redução do seu 
montante;

h) Consequências, para as partes, do incumprimento do contrato;

i) Condições a que fica sujeito o licenciamento ou a admissão da comunicação 
prévia das obras de urbanização;

j) Regulamentação da cedência de posição das partes no contrato;

k) Designação da entidade competente para a resolução de qualquer litígio 
emergente da sua interpretação ou aplicação;

l) Forma de gestão e encargos de manutenção das infraestruturas e espaços 
públicos a ceder ao município.

Artigo 24.º

[…]

1 — Para efeitos do disposto nos artigos 53.º e 58.º do RJUE, fixam-se os seguintes 
o prazos máximos de execução da obra:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

f) […];

g) […];

h) […].

2 — […].

3 — (Revogado).

4 — (Revogado).

5 — (Revogado).

a) (Revogada);

b) (Revogada);

c) (Revogada);

d) (Revogada);

f) (Revogada);

g) (Revogada);

h) (Revogada);

i) (Revogada);

j) (Revogada);

k) (Revogada);

l) (Revogada).

Artigo 28.º

[…]

1 — O presente Regulamento é aplicável aos processos de obras de urbanização, 
de obras de edificação, de operações de loteamento, de utilização de edifícios e 
de trabalhos de remodelação de terrenos que deram entrada na Câmara Municipal 
após a sua entrada em vigor.

2 — (Revogado). 

ANEXO I

Além das condições de apresentação previstas em portaria, os elementos 
instrutórios devem conter as seguintes características:

Características do suporte digital

1 — Os elementos devem ser entregues em CD -ROM ou DVD–ROM não regravável, 
e cada elemento em ficheiro individual, em formato PDF e ainda, quando se trate 
de peças desenhadas, de acordo com as normas de apresentação de projetos 
definidas no artigo 12.º do presente Regulamento, sem prejuízo de outros 
formatos relativos a modelos aprovados pela Câmara Municipal (nomeadamente 
Quadro Sinóptico que faz parte integrante da memória descritiva e Ficha Estatística 
do INE, disponibilizada por esta entidade em formato.xls).

2 — Cada peça desenhada deverá estar num ficheiro separado e devidamente 
identificado, de forma a simplificar a sua análise e possível desagregação para 
inserção no sistema.

3 — O Levantamento topográfico e a planta de implantação sobre o levantamento 
topográfico devem estar georreferenciados ao sistema de coordenadas PT -TM06/
ETRS89, e a sua altimetria referenciada ao marégrafo de Cascais.

4 — Os ficheiros PDF a entregar, deverão ser do tipo PDF/A, a versão especializada 
para o arquivo e preservação digital de documentos eletrónicos a longo prazo e de 
acordo com a norma ISO 19005.

Características da informação em formato DWG ou DXF, e DWF  
em obras de edificação

5 – A planta de implantação de operação de obras de edificação deve conter 
identificação das paredes exteriores do piso 0 (r/c) em layer próprio com cor distinta 
e linha poligonal fechada (polyline fechada), e a cota de soleira referenciada ao 
marégrafo de Cascais, nomeadamente para efeitos de fixação de alinhamento e 
cota de soleira previsto no art.º 20 do presente regulamento.

6 – No projeto de arquitetura e planta de implantação, as representações da área 
bruta de construção de cada piso, bem como da implantação e dos pisos com a 
discriminação das partes do edifício correspondentes às várias frações e partes 
comuns, quando se pretenda sujeitar ao regime de propriedade horizontal, devem 
ser desenhadas com linha poligonal fechada (polyline fechada) e cores distintas.

Características da informação em formato DWG ou DXF, e DWF- 
(projetos de loteamento e de obras de edificação e outras pretensões, 

com as necessárias adaptações)

7 — Os desenhos devem estar à escala de 1:1;

8 — A estrutura de layers do desenho deve estar de acordo com a legenda fornecida 
no mesmo e cada layer apenas deve conter os elementos gráficos respeitantes a si;

9 — Caso o desenho tenha nomes de layers que não sejam iguais aos usados 
na legenda do desenho, deve ser entregue a lista de nome de layers e legenda 
correspondente;

10 — Caso o desenho tenha layers de apoio que não apareçam na legenda, deve 
ser entregue a lista de layers que interessa integrar;

11 – O levantamento topográfico e a planta de implantação devem ser 
representadas por layer distintos;

12 – As linhas de água devem ser representadas em layer próprio e cor distinta;

13 — Não deverão ser usadas splines;

14 — Os desenhos não devem conter «blocos de desenho» e polylines 
desagregados;

15 — Temas que poderão ser caracterizados com a geometria de polígono devem 
ser linhas fechadas, polylines;

16 — Caso os blocos de desenho representem entidades a introduzir no SIG como 
pontos (por ex.: árvores em loteamentos), devem ter o ponto de inserção no local 
exato onde se irá localizar o elemento;

17 — As anotações devem estar em layer próprio e ter o ponto de inserção no 
interior dos polígonos ou sobre as linhas ou pontos a que dizem respeito;

18 — A estrutura de layers da planta síntese deve ser a seguinte:
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Legendas — Layers  Entidades Descrição

Limites *: 

Limite Loteamento...................... Polyline....

Limite Lote.................................. Polyline....

Limite Implantação...................... Polyline....

Limite Cedência Domínio Público Polyline.... Inclui toda a área dos espaços públicos exceto as cedências para verdes e para   
  equipamentos de utilização coletiva. Será o limite exterior do conjunto de todos  
  os espaços públicos, nomeadamente arruamentos, passeios e estacionamentos.

Arruamentos — Limite **........... Polyline.... Limite externo que inclui toda a área destinada a faixas de rodagem.

Passeios – Limite **.................... Polyline.... Limite externo que inclui toda a área ocupada por passeios e espaços de permanência   
  de peões.

Estacionamentos — Limite **..... Polyline.... Limite externo de todas as áreas (bolsas) destinadas a estacionamento.

Limite Cedência Domínio Privado .......  Polyline.... Inclui todas as áreas cedidas para o domínio privado municipal.

Limite Cedência Verdes............... Polyline.... Inclui todas as áreas de cedência destinadas a Espaços Verdes e de Utilização Coletiva,   
  nos termos do artigo 43.º do RJUE

Limite Cedência Equipamentos....  Polyline.... Inclui todas as áreas de cedências destinadas à implantação de Equipamentos  
  de Utilização Coletiva, nos termos do artigo 43.º do RJUE

Desenho Urbano:

Arruamentos.............................. Várias…… Para representação de vários aspetos dos arruamentos, tais como: sinalizações  
  no pavimento, passadeiras de peões, materiais dos pavimentos, etc.

Passeios..................................... Várias…… Para representação de vários aspetos dos passeios, tais como: lancis, rebaixamento   
  de lancis, materiais dos pavimentos, etc.

Estacionamentos........................  Várias…… Para representação de vários aspetos dos estacionamentos, tais como: separação   
  entre lugares, numeração, material do pavimento, etc.

Mobiliário Urbano...................... Block……… Inclui bancos, papeleiras, contentores, candeeiros, etc.

Vegetação................................. Block……… Arvores e outras espécies arbóreas, existentes e a manter ou a plantar de novo.

Outros: 

Texto......................................... Texto……… Indicações de texto indispensáveis à boa leitura da planta síntese, tais como: 
  toponímia, legenda, etc.

Quadro Síntese........................... Várias…… Quadro síntese incluído na planta (poderá corresponder a um ficheiro de extensão xls 

  ou outro inserido na planta síntese como bloco).

* Todos os elementos das layers do grupo Limites devem ser desenhados como linhas poligonais fechadas. 

** O conjunto das três layers, Arruamentos — Limite, Passeios — Limite e Estacionamento — Limite, deverá perfazer a totalidade da área definida  
     na layer Limite Cedência Domínio Municipal. >>

Artigo 2.º
Aditamento ao Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela

São aditados os artigos 2.º-A, 4.º-A, 4.º-B, 10.º-A e 20.º-A, e ainda dos Anexos 
II e III.

<<Artigo 2.º-A

Critérios de contabilização de áreas edificadas

Para efeitos de verificação do cumprimento dos indicadores urbanísticos 
estabelecidos em Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT), 
designadamente de índice de utilização bruto (ib), serão contabilizadas todas as 
áreas que preencham os seguintes requisitos:

i. Sótãos

a) Zonas com pé-direito regulamentar previsto no RGEU, em espaços resultantes 
do aproveitamento do desvão da cobertura, independentemente do uso indicado 
nas peças desenhadas do projeto de arquitetura e desde que prevista a iluminação 
/ ventilação através de vãos na cobertura e/ou na fachada;

b) Espaços utilizáveis sobre a laje do teto do último piso da habitação, em mezanine 
ou outro tipo de solução, gerados por soluções arquitetónicas sem justificação 
construtiva / estrutural e/ou por sobrelevação da altura da fachada e com acesso 
interior à habitação, servidos por vãos de iluminação / ventilação na cobertura e/
ou na fachada, independentemente do seu pé-direito e do uso indicado nas peças 
desenhadas do projeto de arquitetura;

ii. Telheiros

c) Espaços cobertos com caráter de permanência no solo, independentemente dos 
materiais de construção utilizados, delimitados por paredes / muretes em mais 
do que dois lados do seu polígono de implantação, confinantes ou não com outra 
edificação, sendo a sua área medida pela projeção horizontal da cobertura;

d) Dependências cobertas com caráter de permanência no solo, independentemente 
dos materiais de construção utilizados e do número de lados encerrados, 
associadas à habitação, com uma área superior a 50% da área bruta de construção 
da edificação principal, sendo contabilizado para o ib o diferencial entre aquele 
valor e a área efetiva do telheiro.

<<Artigo 4.º-A

Obras de edificação abrangidas por operação de loteamento

1 – Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 4 do art.º 4º do Decreto-Lei 
555/99, de 16 de dezembro, na redação introduzida pelo Decreto-Lei 136/2014, de 
9 de setembro (RJUE), consideram-se as operações de loteamento licenciadas ao 
abrigo do Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro e seus sucessores.

2 – No caso de operações de loteamento licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei 
448/91 de 29 de novembro na sua redação inicial ou na redação introduzida 
pelo Decreto-Lei 334/95 de 28 de dezembro, bem como ao abrigo de diplomas 
legais anteriores, podem sujeitar-se ao regime de comunicação prévia previsto no 
Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na redação introduzida pelo Decreto-Lei 
136/2014, de 9 de setembro, as obras de construção, de alteração ou de ampliação 
de edificações em lotes, para os quais, o alvará de licença de loteamento inicial ou 
suas alterações contemplem, cumulativamente, as seguintes prescrições:

a) Localização do lote (referenciada em planta síntese), 
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b) Usos previstos; 

c) Área de implantação das edificações;

d) Área de construção das edificações; 

e) Número de pisos;

f) Número de fogos / unidades de utilização.

3 – As obras de construção, de alteração ou de ampliação de edificações em área 
abrangida por operação de loteamento, não contempladas nos números anteriores, 
estão sujeitas ao procedimento de licenciamento previsto no RJUE.

Art. 4.º-B

Alteração a comunicação prévia de operação de loteamento

As alterações de comunicação prévia de operação de loteamento subsequente a 
informação prévia favorável, estão sujeitas ao regime de licenciamento previsto no 
RJUE, salvo se precedidas de nova informação prévia favorável e efetuadas nos 
exatos termos da mesma. 

Artigo 10.º-A

Utilização do solo sem recurso à edificação

1 – Está sujeita a controlo prévio, nas formas definidas no RJUE, a ocupação e 
utilização do solo, ainda que com carater temporário e desde que não seja para 
fins exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, mineiros ou de abastecimento 
público de água sempre que não estejam sujeitos a regime legal específico.

2 – Encontram-se abrangidas pelo disposto no número anterior todas as utilizações 
com caráter de depósito, armazenamento, comercialização e ou exposição de 
bens ou produtos, incluindo estaleiros ainda que correspondam a logradouro de 
edificações licenciadas, autorizadas ou admitidas.

3 – O pedido, deve ser instruído especificamente com os seguintes elementos, 
sem prejuízo dos que se afigurem necessários, previstos na legislação em vigor:

a) Requerimento;

b) Certidão de teor da Conservatória do Registo Predial válida e atualizada;

c) Documentos comprovativos de legitimidade do requerente, sempre que tal não 
resulte do documento anterior;

d) Memória descritiva e justificativa, com especificação da utilização ou uso 
pretendido;

e) Levantamento topográfico planimétrico georreferenciado, nos termos definidos 
no artigo 12º do presente regulamento, com representação de todas as construções 
existentes e delimitação do prédio e da área a ocupar; 

f) Fotografias do local e do seu enquadramento

g) Extratos das plantas de zonamento e de ordenamento dos planos municipais 
vigentes e das respetivas plantas de condicionantes assinalando a delimitação do 
prédio em que se insere a edificação.

Artigo 20.º-A
Prazos de Comunicação Prévia

Para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 71 do RJUE, a comunicação prévia para 
a realização de operações urbanísticas caduca se, sendo devido, não ocorra o 
pagamento das taxas no prazo de 120 dias contínuos, determinando a imediata 
cessação da operação urbanística. 

ANEXO II

Modelo I

ALVARÁ DE LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES N.º

PROCESSO N.º:

Nos termos do artigo 74º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
atual redação, (e no uso da faculdade conferida pelo n.º 5 do artigo 102.º-A do 
referido diploma), é emitido o alvará de legalização de edificação n.º …………, 
em nome de …...……, com o NIF …………, que titula a aprovação da legalização 
da edificação com execução de obras de alteração / ampliação / demolição que 
incidem sobre o prédio sito em ….….…, da freguesia de ….…….., descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Palmela, 

sob o n.º …………. e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º ….., da 
respetiva freguesia. 

A operação urbanística, sujeita ao procedimento de LEGALIZAÇÃO (OFICIOSA)*, 
foi aprovada por despacho de ……………….., respeita o disposto no Plano Diretor 
Municipal e apresenta as seguintes caraterísticas:

EDIFÍCIO OBJETO DE LEGALIZAÇÃO E OBRAS DE ALTERAÇÃO / AMPLIAÇÃO / 
DEMOLIÇÃO

Área total de construção existente: (m2)

Área total de alteração / ampliação / demolição: (m2)

Volume de construção: (m3) 

N.º de pisos: 

Acima da cota de soleira: 

Abaixo da cota de soleira: 

Cércea:

N.º de fogos: 

USO A QUE SE DESTINA A EDIFICAÇÃO: 

CONDICIONAMENTOS DAS OBRAS: 

PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS:  

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos 
prescritos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

Registado na Câmara Municipal de Palmela, em ……………………. 

______________

* Se aplicável. 

Modelo II

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO N.º

PROCESSO N.º: 

Nos termos do artigo 74º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
atual redação, (e no uso da faculdade conferida pelo n.º 5 do artigo 102.º-A do 
referido diploma), é emitido o alvará de autorização de utilização n.º ………………, 
em nome de ……………, com o NIF ……………, que titula a autorização de utilização 
do(as) edifício / fração(ões) autónoma(s) …….. do edifício sito em ………., da 
freguesia de ………….., descrito na …… Conservatória do Registo Predial de Palmela 
sob o n.º …………… 

A operação urbanística, sujeita ao procedimento de LEGALIZAÇÃO (OFICIOSA)*, 
foi aprovada por despacho de ……………….., *

EDIFÍCIO OBJETO DE LEGALIZAÇÃO E OBRAS DE ALTERAÇÃO / AMPLIAÇÃO / 
DEMOLIÇÃO

Área total de construção existente: (m2)

Área total de alteração / ampliação / demolição: (m2)

Volume de construção: (m3) 

N.º de pisos: 

Acima da cota de soleira: 

Abaixo da cota de soleira: 

Cércea:

N.º de fogos: 

USO A QUE SE DESTINA A EDIFICAÇÃO: 

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos 
prescritos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

Registado na Câmara Municipal de Palmela, em …………….”
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Anexo III

Modelo I: 

Quadro Sinóptico – Obras de Edificação
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Modelo II: 

Quadro Sinóptico – Operação de Loteamento
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Artigo 3.º
Republicação

É republicado, no anexo ao presente regulamento, do qual faz parte integrante, o Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela, com a redação atual.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

                      Palmela 17 de novembro de 2015
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