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CONSULTA  

PARA: MUNICÍPIO DE PORTIMÃO  18-11-2019 

 
ASSUNTO: Processo de licenciamento de obras de edificação n.º  

904/07 

CONSULTORIA GERAL 

              CM PORTM: 19 

 
 
Exmo Senhor Vice Presidente, 

Vereador Filipe Vital, 

 

 

I – DO ENQUADRAMENTO GERAL: 

 

No seguimento do solicitado, procedemos à análise do procedimento a que respeita processo de 

licenciamento de operação urbanística com o n.º 904/07, em que é Requerente Armando Faria, tendo como objeto 

a operação urbanística licenciada para o prédio urbano sito na Av. Tomás Cabreira, vulgarmente designada de “Vivenda 

Compostela”, em Portimão. 

 

Para o efeito foram-nos disponibilizadas 5 pastas contendo o procedimento administrativo existente, bem como pasta 

autónoma, contendo um pedido de informação prévia versando sobre o prédio em causa e em que e igualmente 

Requerente, Armando Faria. 

 

O trabalho a desenvolver visa, conforme solicitado, a análise jurídica necessária a apurar: 

 

- qual o concreto objeto do licenciamento deferido ao Requerente no processo de obras em causa;   

 

bem como da verificação, 

 

-  da conformidade legal e adequação da renovação da licença, promovida em 25/10/2015. 

 

Conforme se faz constar do ponto II da presente consulta, com base nos elementos disponibilizados, procedeu-

se ao levantamento dos principais movimentos e intervenções ocorridos e registados no procedimento em causa, que  
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a seguir se reproduzem, reportados a cada uma das pastas disponibilizadas, seguindo a sua identificação a 

respetiva cronologia, individualizando a data do movimento, o seu fim e objeto, bem como os seus intervenientes, 

reproduzindo também, sempre que útil à compreensão o íter processual seguido, o seu teor respetivo. 

 

Em todo o caso, faz-se notar que a reprodução e descrição a seguir efetuada é apenas esquemática, pelo que não visa 

reproduzir ou enunciar a totalidade dos elementos e intervenções no procedimento em análise, sequer visa enunciar ou 

reproduzir os todos seus elementos ou a integralidade do seu teor, tendo a transcrições efetuadas sido escolhidas pelo 

ora subscritor para evidenciar e servir à compreensão do respetivo processo de decisão e seu respetivo significado e 

alcance.    

  

Assim: 

 

II – DO ÍTER PROCESSUAL VERIFICADO : 

 

 

●  PASTA 1  - DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO N.º  904/07: 

 

- 11/7/2007 - apresentação de pedido de legalização de uma garagem e piscina (incl. casa de máquinas) pelo 

proprietário Armando Faria (tb. Requerente); 

 

- 1/8/2007- pedido de parecer à CCDR Algarve; 

 

- 8/10/2007 – informação n.º 56/SM/07 da DAJ, Sra. Dra. Sandra Miranda, a sustentar violação do PDM (art.º 13º e 14º), 

pelo que ainda que CCDR ALGV não se pronuncie,  deve ser indeferida; 

 

- 15/10/2007 – despacho do Vereador do pelouro determinando transmitir informação e dar nota que se encontram em 

fase de revisão dos artigos 13º e 14º do PDM; 

 

- 19/10/2007 – comunicação do despacho ao Requerente; 

 

- 4/1/2008 – CCDR ALGV informa que por edificações existirem já à dada da publicação do POOC  Burgau-Vilamoura 

(RCM, n.º 33/99, de 27/4), caberá à Câmara Municipal de Portimão verificar da legalidade da proposta; 

 

- 24/9/2008 – Requerente apresenta pedido de reapreciação de pedido de legalização;  
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- 25/11/2008 – informação do DAJ n.º 58/MG/08, Sra. Dra. Margarida Gabriel, informando deixar à consideração da 

Câmara Municipal poderem as construções ser consideradas no conceito do “uso já previsto da alínea a) do n.º 2 do 

artigo 14º do PDM”, que dispõe serem compatíveis com o estatuto da REN a legalização de ações já previstas e 

autorizadas à data da entrada em vigor do RPDM de Portimão; 

 

- 10/12/2008 – Câmara Municipal aprova autorizar pedido de legalização;   

 

- 21/1/2009 – apresentação de pedido de licenciamento (especialidades) referente a operação de legalização de piscina, 

casa de máquinas e garagem; 

 

- 6/4/2009 – despacho do Vereador do pelouro a aprovar especialidades; 

 

- 24/6/2009 – emissão de alvará de obras de construção n.º 117/09; 

 

- 1/7/2009 – requerimento para emissão de autorização de utilização; 

 

- 15/7/2009 – vistoria para emissão de autorização de utilização; 

 

- 17/7/2009 – deferimento de autorização de utilização;  

 

- 30/7/2009 – emissão de licença de utilização. 

 

 

● PASTA 2 - DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO N.º  904/07: 

 

- 6/7/2010 – apresentação pelo Requerente de pedido de licença de obras de edificação prédio 2077, matriz 9316, 

contendo: 

 

- memória descritiva do Requerente – que especifica : 

- tratar-se de proposta de alteração/ampliação da moradia existente e denominada por Vivenda 

Compostela (elaborada pelo Arqtº Luis Veríssimo) 

- reorganização do programa habitacional (…) mantendo-se o número de pisos bem como a forma 

e a cércea da cobertura existentes; 
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- 9/8/2010 – comunicação ao Requerente da deteção pela Divisão de Informação Geográfica da Câmara Municipal de 

discrepâncias de áreas; 

 

- 16/8/2010 – apresentação pelo Requerente de pedido de prorrogação para concretização de diligências de correção 

de áreas; 

 

- 20/8/2010 – elaboração de informação n.º 148/DTPU/DA/FR/2010 pela DTPU, Chefe de Divisão., Sr. Arqtº. Fernando 

Rui, a atestar enquadramento do pedido, propondo aprovação do projeto, com vista a apresentação de especialidades 

no prazo de 6 meses; 

 

- 25/8/2010 – despacho do Vereador do pelouro a deferir projeto de arquitetura, nos termos da informação. 

 

 

● PASTA 3 – (ESPECIALIDADES) - DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO N.º  904/07: 

 

- 28/1/2011 – apresentação de projetos de especialidades pelo Requerente; 

 

- 30/3/2011 – elaboração de informação n.º 052/DTPU/DD/SPE/JC/11 da DTPU, pelo Assistente Técnico, Sr. Joaquim 

Cabaço, a dar nota estar o processo em condições de licenciar; 

 

- 12/4/2011 – despacho do Vereador do pelouro a deferir o licenciamento; 

 

- 14/4/2011 – comunicação de deferimento de licenciamento ao Requerente; 

 

- 6/5/2011 – apresentação pelo Requerente de requerimento reapreciação do projeto, pretendendo que seja 

considerado “não só a alteração e ampliação da moradia, mas também a demolição do existente”;  

- refere o Requerente: “esta pretensão tem por objetivo criar a possibilidade de se executar em obra toda a 

estrutura de raiz, funcionando a mesma como um todo na sua relação entre fundações, pilares, vigas e lajes, e não só 

aos remendos que será o caso da proposta apresentada, se esta nossa solicitação não merecer o melhor acolhimento 

da Ex.ma Câmara Municipal. 

Estes são os fundamentos da nossa pretensão uma vez que o resultado final será o mesmo corporizado nas peças 

gráficas e escritas que constituem o projeto aprovado. 
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Isto é, serão mantidos todos os indicadores da solução aprovada, no que concerne à forma, volumetria, cotas de soleira, 

pé-direito, área bruta, tipologia, compartimentação, em suma será executado o projeto aprovado, só que em vez da sua 

adaptação ao existente, propomos a demolição do edificado e construir o projeto aprovado de raiz. 

 

- 13/5/2011  - elaboração de informação n.º 46/DTPU/DD/SP/2011, pela Chefe de Divisão de Desenho do DTPU, Sra. 

Arqtª Sofia Pimenta, a dar nota do seguinte: 

 “De acordo com o requerimento, pretende o Requerente alterar o projeto objeto de deferimento. Assim deverá 

apresentar os elementos em conformidade com as alterações pretendidas, bem como pedido de licenciamento para 

demolir o existente, instruído em conformidade com o DL 555/99. Mais se informa que as alterações a apresentar ficam 

sujeitas ao parecer  das entidades consultadas.” 

 

- 17/5/2011 – notificação ao Requerente da informação n.º 46 da Sra. Chefe de Divisão de Desenho; 

 

- 18/8/2010 – apresentação de pedido de certidão sobre áreas do prédio para correção das mesmas na Conservatória 

do Registo Predial; 

  

- 25/8/2010 – elaboração de informação n.º 517/DIG/2010 pela Divisão de Informação Geográfica a propor emissão de 

certificação de área; 

 

- 26/8/2010 – despacho do Vereador do pelouro a deferir emissão de certidão, 

 

- 26/8/2010 – emissão de declaração de certificação de área pretendida pelo Requerente. 

 

 

● PASTA ÚNICA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA (PIP): 

 

- 25/11/2011 – apresentação de PIP para realização de obras de edificação no prédio propriedade do Requerente sito 

na Av. Tomás Cabreira, artigo 17600 CRP Portm. e 9316 matriz; 

-no mesmo pedido o Requerente especifica: 

- a pretensão do Requerente surge em sequência do projeto de alterações e ampliação da moradia 

existentes, aprovado pela Câmara Municipal de Portimão, conforme informação n.º 148/DTPU/FR/2010. 

Com a aprovação destes, foram desenvolvidos os respectivos projetos de especialidade, que depois de  
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analisados pelas entidades competentes, a Câmara Municipal de Portimão deliberou em 14/4/2011 aprová-

los, de acordo com a informação n.º 063/DTPU/DD/SPE/JC/11. 

É na análise posterior à aprovação das especialidades, sobretudo do projeto de estabilidade, que se verificou, 

que com a conservação de parte do existente, nomeadamente as paredes em alvenaria de pedra) o mesmo 

foi determinante e condicionador à apresentação da melhor solução estrutural e sobretudo honorosidade na 

sua aplicação. 

(…) 

Ao constatar-mos que era preferível e possível uma outra solução estrutural, submeteu-se à Câmara Municipal 

de Portimão, um pedido de demolição do existente, o qual mereceu em 13/05/2011 a informação n.º 

46/DTPU/DD/SP/2011, que com a sua aceitação possibilitava implantar a solução arquitectónica aprovada, no 

entanto com um novo projeto de estabilidade, e não aquele que foi desenvolvido “amarrado” à pré-existência.   

  

É com a aceitação desta nossa pretensão e pelas razões atrás referenciadas que surge a ideia de se 

desenvolver uma nova solução arquitectónica, em que a mesma, fosse pensada e desenvolvida sem os 

condicionalismos do edificado, e que reflectisse na sua composição programática uma resposta positiva às 

necessidades habitacionais do agregado familiar, e ao seu modis vivendi. 

 

- 24/10/2011 - elaboração da informação n.º 142/DTPU/DA/FR pelo DTPU, Chefe de Divisão, Sr. Arqtº Fernando Rui, 

que apreciando o projeto apresentado pelo Requerente, conclui: 

Deixa-se à consideração a aceitação da substituição da edificação existente por uma construção totalmente 

nova. 

Caso seja aceite e ainda assim, deverá instruir projeto com vermelhos/amarelos, no sentido de se avaliar a 

nova implantação e a nova proposta arquitectónica, comparativamente à existente. 

A proposta a apresentar deverá ser elaborada tendo em atenção o local de excepção onde se implanta e por 

isso exigindo-se uma qualidade de arquitetura também de excepção, entendendo-se que, basicamente, deveria a 

cobertura ser rebaixada e conciliada com zonas ajardinadas e ainda deverá ser procurada uma verdadeira articulação 

e harmonização da construção com o terreno, conciliando o volume resultante com a generosidade imposta pelas vistas 

de que goza. 

Será ainda importante que seja apresentado um estudo em 3D. 

Deverá ser demarcada na planta de implantação os limites físicos da propriedade bem como os limites do 

domínio público marítimo e enquadrar a intervenção proposta para além dos limites físicos da propriedade. 

Salienta-se que o projeto a apresentar será objeto de avaliação/apreciação pelo conjunto de Técnicos da  
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Divisão de arquitectura, conforme aspectos acima referidos. 

 

- 07/11/2011 – é elaborada informação do Chefe de Divisão Sr. Arqtº Fernando Rui, especificando que “no caso e ainda 

que tenha aumentado a volumetria mantém a cércea existente” e que “em termos de área, ocupação e densidade 

considera-se a proposta com possibilidades de ter seguimento”;  

  

- 8/11/2011 – sobre a informação de 7/11 é proferido despacho do Diretor de Departamento DTPU, com o teor 

CONCORDO; 

 

- 16/11/2011 –  Câmara Municipal de Portimão delibera emitir parecer favorável “nos termos dos pareceres dos Srs. 

Chefe de Divisão de Arquitectura e Diretor deste Departamento Técnico de Planeamento e Urbanismo”; 

 

- 17/11/2011 – comunicação ao Requerente de deliberação da camara municipal de 16/11/2011. 

 

 

● PASTA 4 – DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO N.º  904/07:  

 

- 21/11/2012 – apresentação pelo Requerente de requerimento para licença de obras de edificação, instruído nos termos 

previstos na Portaria n.º 232/2008, de 11 de março, contendo igualmente projeto de arquitetura de acordo com o n.º 3 

do seu- artigo 11º;  

- na memoria descritiva e justificativa apresentada, o Requerente explicita, designadamente que: 

1.Introdução: 

(…) 

“em reunião da Câmara realizada em 16/11/2011, foi deliberado emitir parecer favorável ao pedido de 

informação prévia de obras de edificação, proc. 904/07 e aditamento 40675/11, nos termos dos pareceres do 

Chefe de Divisão de Arquitetura e do Diretor do Departamento Técnico e Planeamento e Urbanismo. 

3.Descriçao do Projeto 

(…) 

Os elementos gráficos que se juntam corporizam arquitetonicamente a proposta da moradia unifamiliar que se 

pretende edificar após a demolição da construção existente. 

 

A solução preconizada reflete na sua formalização todo um trabalho de procura incessante na busca das melhores  
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soluções, considerando o programa preliminar apresentado e sobretudo o local de excepção onde a mesma 

será implantada. 

Com estas premissas no horizonte e considerando o conteúdo da informação prévia n.º 142/DTPU/DA/FR, 

deu-se início a uma nova proposta a apresentar que reflete o local de excepção onde se insere e que constituía 

uma referência valorativa e requalificadora do mesmo. 

Se considerar-mos a solução que originou a informação atrás referenciada e a comparar-mos com a que se 

apresentam podemos facilmente concluir que esta “recebeu” vários contributos que a valorizam. A mesma não 

só reflete os considerandos da informação, mas sobretudo todo o trabalho participativo/sugestivo recebido do 

conjunto dos técnicos da divisão de arquitetura no âmbito dos encontros efetuados entre os mesmos e o 

projetista.  

A pré-existência ainda que possa ser discutível o seu valor arquitetónico é uma referência do local, e foi com 

base nesta que se desenvolveu os estudos para uma nova moradia em que a solução que se apresenta integra 

o seu volume forma e linguagem na sua composição. 

Nas peças pintadas nas cores convencionais podemos constatar que a forma dos planos horizontais e as 

cotas que os mesmos hoje apresentam foram respeitadas e originadoras do desenvolvimento da nova solução. 

É claramente evidente que o corpo central da solução onde se implantam as comunicações verticais é o 

volume que “colado” ao volume representado hoje pela pré-existência fará a ligação entre o presente e o futuro 

na volumetria da nova moradia. 

Esta solução pretende claramente, embora se trate de uma construção totalmente nova “contar” a história local 

em termos arquitetónicos e que se identifique que o novo objeto arquitetónico integra na sua composição o 

volume e a forma da construção que lhe antecedeu.”  

 

- 14/3/2013 – elaboração da informação n.º 009/DTPU/DA/FR/2013 pelo DTPU, Chefe de Divisão, Sr. Arqtº Fernando 

Rui, que apreciando o projeto apresentado pelo Requerente, conclui: 

“Do ponto de vista técnico a pretensão é aceitável, considerando que para este local ao não existir plano de urbanização 

ou pormenor que defina a densidade máxima de ocupação e outros índices de construção e porque se mantém a cércea 

existente, então a área, ocupação e densidade propostas terão cabimento. 

Quanto ao enquadramento do ponto de vista do exterior, e porque se trata de uma matéria subjetiva emitiu-se a opinião 

acima exposta. “ 

Deixa-se à consideração da Câmara a aceitação do projeto.” 
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- no ponto 6. da informação n.º 009/DTPU/DA/FR/2013 o mencionado chefe de Divisão fez constar o 

seguinte: 

6. – Sobre o ponto de vista do exterior, dada a especial localização e enquanto referência neste promontório 

situado à entrada da Praia da Rocha, das opiniões recolhidas nesta DA, prevaleceu a ideia de se dever manter 

a edificação existente, intervencionando exteriormente de forma a devolver o seu aspeto original, ou seja, 

“limpando-a” de todas as excrescências como sejam marquises/encerramento de volumes ou alterações que 

não contribuíssem para melhor caracterização da construção original.  

 

- 15/3/2013 – informação merece despacho de CONCORDO do Diretor de DTPU e despacho do Vereador do Pelouro 

a determinar remessa à reunião da Câmara Municipal; 

 

- 20/3/2013 – Câmara Municipal de Portimão delibera aprovar projeto de arquitetura nos termos da informação n.º 

009/DTPU/DA/FR/2013; 

 

- 25/3/2013 – notificação do Requerente da deliberação da Câmara Municipal, com advertência de que deverá no prazo 

de 6 meses apresentar projetos de especialidades referidos na portaria n.º 232/2008, de 11/03; 

 

- 16/8/2013 – Deferida prorrogação de prazo para apresentação de projetos solicitada em 25/7/2013, por mais 3 meses;  

 

 

● PASTA 5 – DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO N.º  904/07:  

 

- 26/9/2013 – apresentação pelo Requerente de projetos de especialidade em conformidade com projeto de arquitetura 

apresentado em 21/11/2012; 

 

- 18/10/2013 – elaboração de informação n.º 120/DTPU/DD/SPE/JC/11 da DTPU  pelo Assistente Técnico, Sr. Joaquim 

Cabaço, a dar nota terem sido entregues todas as especialidades, respeitante ao projeto de arquitetura aprovado em 

reunião de câmara de 20/3/2013. 

 

- 21/10/2013 – despacho da Chefe Divisão, Sra. Arqtª Sara Pimenta, informando estar o processo em condições de 

deferimento; 

 

- 23/10/2013 - despacho da Diretor de Departamento DPTU, Sr. Eng.º Agostinho Escudeiro, concordando com o  
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proposto; 

 

- 24/10/2013 - despacho do Vereador do pelouro a deferir projetos de especialidades; 

 

- 31/10/2013 – notificação do Requerente do despacho de deferimento, com advertência de que deverá no prazo de 1 

ano requerer emissão de respetivo alvará de licença de edificação;  

 

- 21/10/2015 – apresentação pelo Requerente de pedido de renovação de licença, com indicação de que a mesma 

havia caducado em 4/11/2014; 

 

- 3/11/2015 - elaboração de informação n.º 223/D0GUAU/SGP/NM/15 da DTPU,  pelo Sr. Arqtº N. Marcelino, dando 

conta que: 

“Tratando-se de um pedido de renovação para um processo caducado, por analogia com o artigo 72º do DL n.º 555/99, 

de 16/12, com a redação dada pelo DL n.º 136/14, de 9/9 e Declaração de Rectificação n.º 46-A/14, de 10/11, serão 

considerados os elementos que instruíram o processo anterior, sendo mantidos todos os pressupostos e requisitos que 

levaram ao deferimento do mesmo, uma vez que o novo requerimento foi apresentado no prazo de 18 meses.” 

 

 - 4/11/2015 – despacho do Diretor de Departamento do DOGUAUTM, informando que “a reapreciação do processo 

poderá ser deferida com base nos termos de responsabilidades dos técnicos.”; 

 

- 6/11/2015 – despacho do Vereador do pelouro, com competência, a deferir renovação requerida pelo Requerente; 

 

- 6/11/2015 - notificação do Requerente do despacho de deferimento, com advertência de que deverá no prazo de 1 

ano requerer emissão de respetivo alvará de licença de edificação; 

 

- 31/10/2016 – apresentação pelo Requerente de pedido de emissão de alvará de obras de edificação/demolição; 

 

- 6/11/2016 – despacho do Vereador do pelouro, com competência, a deferir emissão de alvará; 

 

- 22/11/2016 - notificação ao Requerente do despacho de deferimento, com informação das taxas a liquidar; 

 

- 19/12/2016 - emissão de alvará de obras de construção n.º 95/16; 
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- 18/5/2017 – apresentação pelo Requerente de pedido de suspensão de licença por 2 meses, respeitante aos meses 

de junho a agosto; 

 

- 22/6/2017 – deliberação da Câmara Municipal deferindo da pretensão de suspensão nos meses de junho a agosto de 

2017; 

 

- 7/12/2018 – apresentação pelo Requerente de pedido de prorrogação de prazo de conclusão de obra por mais 12 

meses; 

 

- 12/12/2018 - elaboração de informação n.º 298/SFOP/JG/18 da DOGUAUTM  pelo Assistente Técnico, Sr. Joao Pedro 

Galhardo, propondo deferimento. 

 

- 17/12/2018 - despacho do Vereador do pelouro, com competência, a deferir prorrogação. 

 

 

III – DA VERIFICAÇÃO DO OBJETO DE ANÁLISE: 

 

Conforme com relativa clareza é possível constatar do íter atrás transcrito, o procedimento administrativo a 

que corresponde o processo de obras n.º 904/07 teve como fim e objeto um conjunto variado de operações urbanísticas 

propostas, tendo iniciado como pedido de legalização de parte da construção existente, em concreto de legalização de 

uma garagem e piscina (e respetiva casa de máquinas), passando depois a versar sobre a totalidade dessa edificação. 

 

Com efeito, após o deferimento da legalização pretendida, o Requerente apresentou-se, num primeiro momento, a 

requerer licenciamento para uma operação urbanística destinada à reorganização do programa habitacional da 

construção, denominada, “Vivenda Compostela”, com a manutenção do número de pisos, bem como da forma e da 

cércea da cobertura existente, tendo esta sido submetida a licenciamento com projeto de arquitetura em 6/7/2010. 

 

Todavia, uma vez deferido o correspondente processo de arquitetura, o Requerente veio dar conta à Câmara Municipal 

da modificação da sua pretensão, apresentando de seguida uma nova pretensão, visando agora a alteração e a 

ampliação da moradia, com a demolição da existente, submetendo a aprovação o respetivo projeto de arquitetura em 

6/5/2011.  

 

O processo de licenciamento passou daí em diante a tramitar e ser apreciado com esse pressuposto, da demolição do  
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existente, a partir de maio de 2011, tendo o Requerente por via do pedido de informação prévia apresentado em 

21/11/2011 ensaiado (com aprovação posterior da Câmara Municipal) a pretensão até de uma nova solução 

arquitetónicas a concretizar, por via da construção de uma construção totalmente nova.  

 

Ainda amarrado a esse pressuposto da existência de uma construção totalmente nova - mas sem relação coincidente 

com o pedido de informação prévia deferido em 16/11/2011 - a partir de 2012, mais concretamente em 21/11/2012, vem 

o Requerente configurar perante o Município de Portimão a derradeira pretensão de licenciamento de operação 

urbanística, assumindo definitivamente o desaproveitamento completo da construção existente, apresentado antes um 

projeto de arquitetura em que a anterior “Vivenda Compostela” passa tão só, nos termos então sustentados, a integrar 

o volume forma e linguagem na composição da solução apresentada.  

 

Uma vez que o projeto submetido em 21/11/2012, tem um objeto distinto dos anteriores, bem como do próprio 

pedido de informação prévia aprovado, importa, pois, centrar nesse a respetiva análise exigida, pois corresponde à 

efetiva operação urbanística que, depois de iniciada, terminou com o seu respetivo licenciamento. 

 

E quanto a essa, é possível afirmar com relativa clareza, que o objeto submetido e constante do projeto de arquitetura 

correspondeu a uma pretensão urbanística de demolição do existente e construção de uma nova “moradia”, tal como 

aliás decorre da representação gráfica, escrita e desenhada do pedido de licenciamento do Requerente. 

 

Foi esse projeto que efetivamente foi objeto de deferimento na deliberação da Câmara Municipal de 20/3/2013, pois 

correspondeu à versão da edificação submetido a aprovação à reunião da Câmara Municipal, tendo esta sido a única 

concreta pretensão sujeita a discussão e apreciação pelo órgão municipal competente, não obstante a valoração 

opinativa que o Sr. Chefe de Divisão de Arquitetura fez constar da informação elaborada (inf. nº 

009/DTPU/DA/FR/2013). 

 

De facto, em decorrência dessa informação, que, diga-se, realçou sempre a conformidade técnica dessa pretensão 

urbanística do Requerente com os pressupostos dos instrumentos de gestão territorial aplicável para a área, submete-

se o projeto de arquitetura apresentado pelo Requerente em 21/11/2012 ao órgão competente para a sua apreciação 

definitiva, que, seguidamente, o aprova, conforme é possível depreender do teor da respetiva deliberação. 

 

Segue-se a essa aprovação a submissão, para aprovação, dos necessário projetos de especialidade, que, como aliás 

não poderia deixar de ser, surgem elaborados em conformidade com esse projeto de arquitetura aprovado, constatando-

se ainda que na tramitação administrativa e técnica dedicada ao licenciamento deferido, resultam igualmente  
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evidenciados e cumpridos os requisitos de instrução nos termos solicitados pela Divisão de Arquitetura nas informações 

técnicas antecedentes, designadamente por via da entrega de apresentações em 3D do projeto e de projetos 

representativos da pretensão de construção e demolição utilizando as exigidas legendas de vermelhos e amarelos (com 

os pressupostos significados de a construir e a demolir). 

 

 

IV – DA CONCLUSÃO: 

 

Donde, por efeito do atrás exposto, somos do entendimento que efetivamente se mostra aprovado e licenciado 

ao Requerente uma operação urbanística consistente numa construção nova no prédio de que é proprietário, com 

o desaproveitamento completo da construção existente, necessariamente por via da sua demolição, e em que 

a anterior “Vivenda Compostela” passou tão-só a integrar o volume forma e linguagem na composição da 

solução urbanística licenciada.  

 

E, quando o Requerente, em 21/10/2015, veio junto da Câmara Municipal  requerer a renovação da licença 

deferida em 24/10/2013, aceitando a sua caducidade e dispensando, até, a sua declaração necessária pela Câmara 

Municipal, o Requerente mais não fez do que apelar ao exercício de uma prerrogativa legal, como tal prevista no artigo 

72º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, no sentido de lhe permitir retomar os efeitos do direito de edificar já 

reconhecido e a que esta Câmara Municipal estava vinculada, como um poder-dever da entidade administrativa 

competente. 

 

De facto, verificando-se como informado,  uma manutenção absoluta dos pressupostos de facto e de direito 

que determinaram o licenciamento ao Requerente da sua pretensão por via do despacho do Vereador do pelouro de 

24/10/2013, não haveria fundamento atendível para obstar ao deferimento da requerida renovação, que se 

determinaria, como veio a acontecer em 6/11/2015. 

  

Salvo melhor opinião, é o que me cumpre informar. 

 

        O CONSULTOR JURÌDICO, 

 

 

 
 


