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 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 513/2015

Regulamento do Plano de Pormenor para os terrenos adjacentes 
do entroncamento entre a av. Salgado Zenha e rua Joaquim da 
Silva Cruz, na união das freguesias de Custóias, Leça do Balio 
e Guifões.
Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos torna público que sob proposta da Câmara Municipal a 
Assembleia Municipal de Matosinhos, aprovou em 29 de setembro de 
2014, o Plano de Pormenor para os terrenos adjacentes do entroncamento 
entre a av. Salgado Zenha e rua Joaquim da Silva Cruz, na união das 
freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões nos termos do artigo 
n.º 25.º, n.º 1, alínea g) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no uso 
das competências que lhe são atribuídas pelo artigo 35.º, n.º 1, alínea t), 
do mesmo diploma, e na execução do que dispõe no artigo 56.º, depois 
de serem cumpridas as formalidades, do Decreto -Lei n.º 46/2009 de 
20 de fevereiro designadamente quanto à discussão pública prevista 
no n.º 4 do artigo n.º 77.º do mesmo diploma, ponderação e aprovação 
nos termos do n.º 8 do mesmo artigo, e procedimentos subsequentes do 
mesmo diploma legal, do qual se publica em anexo.

29 de outubro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme 
Manuel Lopes Pinto.

Deliberação
Ponto sete da Ordem de Trabalhos da Assembleia Municipal de Mato-

sinhos, da Sessão Extraordinária Realizada no dia dezasseis de dezembro 
de dois mil e treze.

Deliberação: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar 
o Plano de Pormenor para os terrenos adjacentes do entroncamento 
entre a av. Salgado Zenha e rua Joaquim da Silva Cruz, na União das 
freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, nos termos do n.º 1 
do artigo 79.º do RJIGT.

Assembleia Municipal de Matosinhos, aos vinte e nove dias do mês 
de setembro de dois mil e catorze. — A Presidente da Assembleia Mu-
nicipal, Dr.ª Palmira dos Santos Macedo.

Regulamento

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Âmbito Territorial e Objetivos

1 — O Plano de Pormenor para os terrenos adjacentes do entron-
camento entre a av. Salgado Zenha e rua Joaquim da Silva Cruz em 
Guifões, adiante designado por Plano, tem por objeto a ocupação, uso 
e transformação do solo na área delimitada na Planta de Implantação, 
com as seguintes confrontações:

Norte — Terrenos adjacentes à travessa Passos Manuel;
Sul — Rua Nova de Sendim;
Nascente — Terrenos adjacentes à rua Passos Manuel;
Poente — AUGI adjacente à travessa do Salvado.

2 — O Plano tem como Objetivos:
a) Salvaguardar a harmonia entre a proposta de ocupação dos terrenos 

livres e as tipologias de ocupação e cérceas existentes de modo a manter 
a urbanidade existente para equilíbrio do edificado e qualidade de vida 
da população existente;

b) Potenciar a pluralidade de usos com o objetivo de manter e requa-
lificar a vitalidade da área urbana reduzindo o risco da instauração de 
áreas mono funcionais;

c) Controlar o índice de utilização dentro da área plano de modo que 
não ultrapasse o índice global de 1;

d) Determinar critérios de regularização de cérceas de modo a reduzir 
qualquer discricionariedade.

Artigo 2.º
Conteúdo Documental

1 — O Plano é constituído por:
a) Regulamento;
b) 1A — Planta de Implantação e Perfis esc.1/2000;
c) 2A — Planta de Condicionantes esc. 1/2000;
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2 — O Plano é acompanhado por:
a) Relatório;
b) 1Ba — Planta de Localização esc. 1/50000;
c) 2Ba — Localização sobre Ortofotomapa 1/2000;
d) 3Ba — Extrato da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Mu-

nicipal esc.1/10000;
e) 4Ba — Extrato da Planta de Condicionantes do Plano Diretor 

Municipal esc. 1/10000;
f) 5Ba — Planta de Condicionantes (Extrato do P.D.M. atualizado) 

esc. 1/10000;
g) 6Ba — Carta de Ruído — diurno, entardecer e noturno esc. 1/2000;
h) 7Ba — Carta de Ruído — noturno esc. 1/2000;
i) 8Ba — Planta do Cadastro Original esc. 1/2000;
j) 9Ba — Planta da Operação de Transformação Fundiária com indi-

cação dos novos prédios;
k) 10Ba — Planta com as Áreas de Cedência para o Domínio Mu-

nicipal;
l) Ficha de Dados Estatísticos.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos de aplicação deste regulamento, são aplicáveis as defi-
nições do Decreto Regulamentar 9/2009 de 29 de maio.

1 — «Parcela» — área do território física ou juridicamente autono-
mizada não resultante de uma operação de loteamento;

2 — «Edificação» — atividade ou o resultado da construção, recons-
trução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel destinado 
a utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se 
incorpore no solo com carácter de permanência;

3 — «Alinhamento» — linha que define a implantação das cons-
truções;

4 — «Densidade habitacional» — quociente entre o número total de 
fogos existentes ou previstos para uma dada porção do território, e a 
área do solo a que respeita;

5 — «Perequação» — consiste na redistribuição equitativa dos be-
nefícios e dos encargos resultantes da execução de um instrumento de 
gestão territorial vinculativo dos particulares ou de outro instrumento 
de intervenção urbanística a qual lei atribua esse efeito;

6 — «Alinhamento» — linha que define a implantação das cons-
truções;

Artigo 4.º
Vinculação

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99 de 22 de setembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 316/07 
de 19 de setembro e republicado no Decreto -Lei n.º 46/2009 de 20 de 
fevereiro, o Plano vincula as entidades públicas e ainda, direta e ime-
diatamente, os particulares.

Artigo 5.º
Plano Diretor Municipal de Matosinhos — PDM

Na área de intervenção definida na Planta de Síntese, não são alteradas 
as regras dispostas no Plano Diretor Municipal de Matosinhos.

CAPÍTULO II

Das Servidões Administrativas e outras Restrições
de Utilidade Pública

Artigo 6.º
Servidões e Restrições

No território abrangido pelo presente Plano de Pormenor, serão obser-
vadas as disposições referentes a servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública vigentes em cada momento, as quais se regem pelo 
disposto na legislação aplicável, mesmo que não assinaladas na Planta 
de Condicionantes.

Artigo 7.º
Regime

Regem -se pela legislação aplicável as servidões e restrições de utili-
dade pública ao uso do solo adiante identificadas, assinaladas na planta 
de Condicionantes:

a) Zona de Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Car-
neiro

É aplicável o Decreto -Lei n.º 7/83 de 3 de fevereiro e 11/85 de 
15 de fevereiro, situando -se a área deste Plano de Pormenor na Zona F 
(2.º Zona de Proteção do GP) e Zona E (Superfície Cónica).

b) Servidões da Rede Elétrica São aplicáveis as alíneas a), b) e c) do 
artigo 28.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro relativas 
às Servidões para a Rede Elétrica.

CAPÍTULO III

Do Ordenamento

Artigo 8.º
Caracterização

1 — O Plano é constituído pelos seguintes usos, delimitados na Planta 
de Síntese e que são os seguintes:

a) Área Mista — Habitação, comércio e serviços;
b) Área de Comércio e Serviços;
c) Área de Equipamento;
d) Espaço Público/ Infra estruturas.

Artigo 9.º
Disposições comuns, uso e ocupação do solo, estacionamento
1 — O Desenho Urbano é o definido na Planta de Implantação;
2 — Os índices a observar na área do Plano, nomeadamente o índice 

de ocupação do solo e a densidade habitacional, são os que decorrem 
diretamente da observância dos usos, polígonos de implantação máxima 
e número de pisos indicados na Planta de Implantação;

3 — É da responsabilidade do interessado o cumprimento dos po-
lígonos de implantação, recuos e alinhamentos bem como a execução 
de todas as obras necessárias à sua concretização;

4 — Desde que respeitados os alinhamentos dos recuos de fachada 
e a área de construção acima do solo, pode haver uma variação da 
implantação em 3 %.

5 — Os Logradouros são espaços privados das parcelas;
6 — Nos espaços livres de área permeável correspondente a 1/3 dos 

logradouros, 75 % serão obrigatoriamente ajardinados e arborizados, 
não sendo permitidas novas construções ou anexos.

7 — Não são permitidos corpos balançados projetados sobre o Do-
mínio Público;

8 — São permitidas varandas abertas, não sendo a sua área contabi-
lizada como área bruta de construção.

9 — Todas as empenas devem ser devidamente tratadas, com os 
mesmos critérios arquitetónicos das fachadas principais. Só é permitido 
o uso de revestimentos provisórios, condignos e perenes, nos planos de 
fachada que ligarão futuramente a outros edifícios;

10 — Para os revestimentos das fachadas, é possível a aplicação de 
qualquer cor, existente na paleta de materiais a aplicar, desde que justi-
ficada a sua intenção arquitetónica, aquando da entrada do projeto.

11 — As novas construções devem ser dotadas de estacionamento 
privativo, dimensionado para cada um dos usos previstos, de acordo com 
o critério mínimo definido no presente Plano e constante na Planta de 
Implantação e observando o disposto no Regulamento de Urbanização 
e Edificação do Município de Matosinhos;

12 — Nas caves apenas serão admitidos outros usos que não o aparca-
mento automóvel, se assegurado no interior do lote ou parcela o número 
de lugares de estacionamento estabelecido no ponto anterior.

SECÇÃO I

Área Mista — Habitação, Comércio e Serviços

Artigo 10.º
Usos

1 — As Áreas Mistas incidem sobre as Parcelas A e B indicadas na 
Planta de Implantação

2 — As Áreas Mistas são predominantemente destinadas aos usos 
de habitação, comércio e serviços, onde se admite indústria compatível 
com os usos habitacionais, comerciais e serviços, nos termos legais 
em vigor.

3 — As áreas habitacionais são predominantemente do tipo habitação 
coletiva (coletiva multifamiliar), com comércio e serviços.

4 — As áreas comerciais e de serviços localizam -se ao longo da rua 
Dr. Salgado Zenha e da rua Joaquim da Silva Cruz.

5 — Têm que ser garantidos acessos independentes à habitação.
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SECÇÃO II

Área de Comércio e Serviços

Artigo 11.º
Usos

1 — As Áreas de Comércio e Serviços incidem sobre a Parcela D 
indicada na Planta de Implantação;

2 — As Áreas de Comércio e Serviços são predominantemente desti-
nadas aos usos de comércio e serviços, nos termos legais em vigor.

3 — As áreas comerciais e serviços localizam -se a sul da rua Dr. Sal-
gado Zenha;

SECÇÃO III

Área de Equipamento

Artigo 12.º
Usos

1 — As Áreas de Equipamento incidem sobre a Parcela D indicada 
na Planta de Implantação

2 — As Áreas de Equipamento são destinadas apenas a usos de equi-
pamento e estão indicadas na Planta de Síntese.

SECÇÃO IV

Espaço Público/Infraestruturas

Artigo 13.º
Caracterização

O Espaço Público encontra -se assinalado na Planta de Implantação

Artigo 14.º
Obras de Urbanização

1 — A área do Plano encontra -se infraestruturada, nomeadamente:
Rede viária, áreas de estacionamento e passeios;
Rede de distribuição de água;
Rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública;
Rede de drenagem de águas pluviais,
Rede de drenagem de águas residuais;
Rede de distribuição telefónica e similar;
Rede de distribuição de gás.

2 — As infraestruturas estão apoiadas na rede viária

CAPÍTULO IV

Da Execução do Plano

Artigo 15.º
Execução do Plano

1 — Na área de Plano já estão executadas a quase totalidade das 
infraestruturas, que garantem o bom funcionamento do espaço urbano.

2 — As áreas assinaladas nas parcelas C e D como cedência ao do-
mínio público municipal, serão infraestruturadas no momento do licen-
ciamento particular de cada parcela, e então cedida ao domínio público 
municipal, sem que haja lugar a qualquer indemnização.

3 — Não haverá lugar a áreas de cedência ao domínio público para 
infraestruturas espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, por 
existir na proximidade da área plano oferta necessária e suficiente.

4 — Não há lugar a perequação compensatória face às características 
existentes e propostas de edificabilidade do Plano.

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Artigo 16.º
Execução do Plano

Nos casos omissos, observa -se o disposto no Plano Diretor Municipal 
de Matosinhos, no Regulamento Geral de Edificações Urbanas e na 
demais legislação e regulamentos aplicáveis.

Artigo 17.º
Vigência

Este regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua publi-
cação no Diário da República e vigorará até à sua revisão ou suspensão 
nos termos legais.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT 
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

27291 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_27291_1.jpg
27305 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_implantação_27305_2.jpg
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 MUNICÍPIO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 514/2015

Discussão Publica do Projeto de Regulamento da Atividade
de Comercio a Retalho não Sedentária Exercida por Feirantes

e Vendedores Ambulantes no Município de Portalegre
Nuno Miguel Carrilho Santana, Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Portalegre, torna público que, em reunião do Executivo Municipal, de 
29 de dezembro de 2014, foi deliberado submeter a apreciação pública 
o Projeto de Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não 
Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes no Muni-
cípio de Portalegre. Em conformidade com o artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, dá -se início à fase de apreciação pública, 
pelo período de 30 dias contados a partir da data de publicitação do 
presente aviso. Durante esse período o Projeto de Regulamento encontra 
 -se disponível para consulta no Serviço de Atendimento, da Câmara 
Municipal de Portalegre, sito na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
n.º 28, no período compreendido entre as 8h30 e as 16h30 ou através do 
portal do Município de Portalegre www.cm -portalegre.pt. devendo as 
eventuais observações ou sugestões ser formuladas por escrito e dirigidas 
à Presidente da Câmara Municipal dentro do período atrás referido.

Projeto de Regulamento da Atividade de Comércio
a Retalho não Sedentária Exercida por Feirantes

e Vendedores Ambulantes no Município de Portalegre

Nota Justificativa
O Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, ao transpor a Diretiva de 

Serviços 2006/123/CE, de 12 de dezembro, para o ordenamento jurí-
dico português, veio estabelecer os princípios e as regras necessárias 
destinadas a simplificar e a desburocratizar o livre acesso e exercício 
das atividades de serviços com contraprestação económica realizadas 
em território nacional, utilizando para o efeito mecanismos que visam 
facilitar a vida às pessoas singulares ou coletivas prestadoras de serviços, 
onde se contam a criação de um balcão único dos serviços; a limitação 
dos casos em que é possível exigir -se uma licença ou autorização para a 
prestação daqueles serviços; a agilização de procedimentos acompanhada 
do necessário reforço dos meios e modos de fiscalização; entre outros 
de relevância igualmente assinalável.

De acordo com o regime constante deste diploma legal, foi publicada 
a Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, que estabelece o regime jurídico a que 
fica sujeita a atividade de comércio a retalho não sedentária exercida 
por feirantes e vendedores ambulantes, bem como o regime aplicável 
às feiras e aos recintos onde as mesmas se realizam.

Trata -se de um diploma que fundiu num mesmo documento o regime 
jurídico da atividade de comércio a retalho exercida de forma não se-
dentária por feirantes, em recintos dedicados à realização de feiras, e 
por vendedores ambulantes, disciplinados até então pelo Decreto -Lei 
n.º 42/2008, de 10 de março, e pelo Decreto -Lei n.º 122/79, de 8 de 
maio, e sucessivas alterações legislativas.

Fruto desta profunda alteração e de acordo com o preceituado no n.º 1 
do artigo 20.º da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, os Municípios ficaram 
obrigados a aprovar o regulamento do comércio a retalho não sedentário 
do qual constam as regras de funcionamento das feiras que se realizam 
nos territórios dos Municípios por entidades de natureza não privada e 
as condições para o exercício da venda ambulante. Este regulamento 
deve ser publicado nos sítios na internet dos Municípios e no balcão 
único eletrónico dos serviços.

Para dar cumprimento a esta imposição legal o Município de Portale-
gre, através dos seus órgãos, procede à elaboração do presente Projeto de 
Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária Exer-
cida por Feirantes e Vendedores Ambulantes no Município de Portalegre, 


