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PERGUNTAS FREQUENTES

1. COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO - ÁREA DE FRACIONAMENTO ILEGAL DA PRO-
PRIEDADE RÚSTICA - VILA NOVA DE MILFONTES, AS QUESTÕES DO FRACIONAMENTO E DA CONS-
TRUÇÃO CLANDESTINA FICAM AUTOMATICAMENTE REGULARIZADAS?

Não há legalizações automáticas com aprovação do Plano.

O que o plano faz, ao entrar em vigor, é desbloquear a atual situação de impossibilidade de regula-
rização, ao criar as condições de disciplina de uso do solo que permitirão essa regularização. Esta 
só irá ocorrer à medida que se concretizarem, área a área, as ações que o próprio Plano preconiza 
para esse efeito.

As situações que poderão ser abrangidas por esses processos de regularização são as que exis-
tiam fi sicamente à data do levantamento cartográfi co realizado em meados do ano de 2018, e que 
estão representadas na base cartográfi ca do plano. 

2. COMO PODEM PROCEDER À REGULARIZAÇÃO DO FRACIONAMENTO ILEGAL DA PROPRIEDADE?

Poderão ser regularizadas, como propriedades de solo autónomas, a generalidade das atuais fra-
ções ilegais que fi carem incluídas nos polígonos de solo urbano propostos no Plano.

Já as que fi carem fora do solo urbano, só poderão ser regularizadas enquanto propriedades de 
solo autónomas em alguns casos, nomeadamente quando, ao serem incluídas várias frações ile-
gais em solo urbano, resultar que apenas uma ou muito poucas edifi cações restarão na parte da 
propriedade que permanece em solo rústico, passando a cumprir os requisitos legais para pode-
rem ser regularizadas nessa condição. 

Nas áreas que passarão a ser solo urbano, a regularização será alcançada a partir da execução de 
operações de loteamento (a promover por atuação concertada entre a Câmara Municipal e os pro-
prietários dos prédios rústicos originários).

Com a operação de loteamento as frações ilegais constituir-se-ão em lotes, cuja propriedade será, 
em princípio, atribuída aos “proprietários de facto” das referidas frações ilegais o que, porém, terá 
de ser delineado loteamento a loteamento.

Em solo rústico não há lugar a fracionamento, pelo que as situações de ilegalidade terão que ser 
avaliadas caso a caso. Para aquelas que não for possível encontrar uma solução legal, o plano 
prevê que os loteamentos a serem criados em solo urbano têm de ter capacidade de criar um nú-
mero de lotes livres (não edifi cados) sufi ciente para garantir uma alternativa de relocalização das 
residências (e atividades) atualmente existentes nessas frações.

3. COMO PODEM PROCEDER À REGULARIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES CLANDESTINAS?

A partir do momento que a propriedade do solo estiver regularizada, o plano defi ne que as cons-
truções preexistentes poderão então ser regularizadas, mesmo que não cumpram as regras de 
edifi cabilidade previstas para as novas construções. O ponto fundamental é executar os loteamen-
tos, de forma que as frações de solo irregulares se tornem em lotes e a propriedade do solo seja 
atribuída, em princípio, aos seus “proprietários de facto”.

Ainda assim, algumas das edifi cações (não as frações de solo) que fi carem localizadas fora do 
solo urbano poderão na realidade estar em situação legal: tratar-se-á das edifi cações que tenham 
sido construídas antes do ano de 1970, as quais estão regularizadas por natureza porque até esse 
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momento não careciam de licenciamento. No entanto, tal não resolverá as questões subjacentes 
da propriedade do solo.

Para além destas, outras edifi cações que fi carem localizadas fora do solo urbano poderão ainda 
ser objeto de regularização, se se der o caso de cumprirem cumulativamente várias condições:

- Localizarem-se numa parcela cuja situação fundiária esteja regularizada ou seja suscetível de 
regularização no âmbito da aplicação do Plano;

- Estarem ocupadas por, ou poderem ser destinadas a usos ou atividades que o Plano permita 
para o local;

- Cumprirem, ou poderem cumprir mediante obras de alteração, as regras e condições de edifi ca-
bilidade do Plano aplicáveis à situação.

Poderão ainda vir a ser regularizadas outras edifi cações preexistentes fora do solo urbano ocupa-
das por habitações unifamiliares (n.º 3 do artigo 51º do regulamento do Plano), se em termos de 
propriedade do solo fi carem adstritas aos prédios de solo rústico originários e se cumprirem os 
critérios estabelecidos no Plano relativos à edifi cação em solo rústico.

Nestes casos, fi ca aberta a possibilidade de tais edifícios, ou parte deles, se constituírem como 
frações de acordo com o regime específi co de propriedade horizontal para tal previsto no Código 
Civil (os chamados condomínios), desde que haja acordo entre os proprietários na constituição 
dessa situação.

Ainda assim, é possível (e provável) que restem edifi cações localizadas fora do solo urbano que 
não possam ser objeto de qualquer das alternativas de regularização prevista no Plano, acima 
descritas. Serão estes os casos em que se terá inevitavelmente de proceder à relocalização das 
residências e/ou atividades económicas aí instaladas, para lotes a criar no solo urbano.

As condições de apoio a estas ações de relocalização/realojamento (nomeadamente no que res-
peita aos custos inerentes) serão estabelecidas pelo Município no âmbito de cada operação de 
loteamento, tendo em conta a natureza da cada caso - habitação permanente ou secundária, si-
tuação económica das famílias nos casos de habitação permanente, caraterísticas das atividades 
empresariais, etc., estando previsto o recurso a todos os instrumentos, programas e fontes de 
apoio fi nanceiro, nacionais e comunitárias, para que estas ações sejam elegíveis.

As edifi cações que forem fi cando devolutas por via das ações de relocalização/realojamento deve-
rão ser objeto de demolição imediata.

A demolição de edifi cações fora do solo urbano proposto será assim a última solução, a só utilizar 
quando não se puderem regularizar as situações de ilegalidade da propriedade pelos meios pre-
conizados no Plano.

4. A QUEM COMPETE O DEVER DA RECONVERSÃO/ EXECUÇÃO DO PLANO?

Por lei, compete apenas aos proprietários legítimos do solo (Município e/ ou entidades privadas, 
proprietários privados, conforme os casos) a promoção de operações urbanísticas no mesmo, no-
meadamente as operações de loteamento preconizadas pelo Plano. Aqueles são assim agentes 
fundamentais para proceder à efetiva concretização do Plano.

Como forma geral de atuação, estabelece-se que competirá ao Município dinamizar todo o pro-
cesso, nomeadamente através da mobilização dos proprietários dos prédios originários e da con-
certação, com estes, dos termos em que se processará a colaboração com o Município no âmbito 
da dinamização das unidades de execução que vão enquadrar as operações de loteamento, bem 
como das responsabilidades e encargos que caberão a cada uma das partes.
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Tendo em vista adquirir experiência para lidar com a variedade de situações específi cas que inevi-
tavelmente virão a ser detetadas com a implementação do Plano, este estabelece que a sua exe-
cução deve iniciar-se pelas áreas que são propriedade do Município, uma vez que nestas não se 
coloca a questão da concertação das ações com os proprietários do solo.

5. O QUE ACONTECE SE O DONO DO PRÉDIO RÚSTICO NÃO QUISER DAR CUMPRIMENTO AO PLANO?

Neste caso, o PU AFIPR prevê que o Município recorra ao sistema de imposição administrativa para 
a execução do Plano. Neste sistema, o Município substitui-se ao proprietário e executa as operações 
necessárias com os respetivos custos (projetos, obras de infraestruturas, gestão do processo, etc.), 
ressarcindo-se destes através de reter na sua posse o conjunto de lotes livres (resultantes do lotea-
mento) cujo valor seja equivalente aos encargos suportados, e entregando ao proprietário os lotes 
livres que eventualmente ainda restem.

Se o proprietário não concordar com os termos que o Município estabelecer para a execução atra-
vés do sistema de imposição administrativa, deve recorrer-se à expropriação das áreas de solo 
necessárias, sendo o valor a pagar baseado na avaliação das mesmas como solo rústico.

6. A E-REDES PODE CONTINUAR A FORNECER ENERGIA ELÉTRICA?

No que respeita às edifi cações enquadráveis no RGEU, a que o Plano se aplica, ou seja, aquelas 
cuja existência física em meados do ano de 2018 é comprovada por estarem representadas na 
base cartográfi ca do plano, e a que atualmente já esteja a ser fornecida energia elétrica, não se 
veem razões válidas para não se continuar a fazê-lo, sendo a E- redes responsável pela legitimida-
de e correta instrução dos pedidos.

Quanto à possibilidade de serem dotadas de fornecimento de energia elétrica, edifi cações que 
ainda não disponham do mesmo, entende-se que tal só deve ocorrer após a entrada em vigor do 
Plano, e cingir-se, em antecipação à regularização das situações, às edifi cações que fi quem locali-
zadas em solo urbano.

Em relação a edifi cações erigidas após a data referida, se as houver, não deverá ser admissível tal 
fornecimento, até porque tais edifi cações não são suscetíveis de legalização. Contudo, na medida 
em que a E-Redes não se integra na administração municipal, os critérios pelos quais esta entida-
de se rege podem diferir dos aqui mencionados, sobretudo quando os interessados não invocam 
a ligação para efeitos de edifi cação, mas para outras fi nalidades. Ainda assim, o Município de Ode-
mira tem vindo a contactar a E-Redes de modo a que esta ajuste os seus critérios com o disposto 
nos planos e regras municipais, que também a vinculam. Em particular, irá alertar-se a E-Redes 
para que qualquer pedido de ramal elétrico deva ser acompanhado do respetivo comprovativo de 
licenciamento da operação urbanística e comprovativo da titularidade do terreno através do Re-
gisto Predial da Conservatória. De igual forma, os pedidos de ramal para a alimentação de furos 
artesianos ou poços, devem ser acompanhados pelo comprovativo da titularidade do terreno atra-
vés do Registo Predial da Conservatória e o Título de Utilização de Recursos Hídricos, emitido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.

Nos casos de edifi cações localizadas fora do solo urbano a serem demolidas na sequência dos 
procedimentos de relocalização, o fornecimento deve ser interrompido logo que as mesmas fi -
quem devolutas.

7. O MUNICÍPIO PODE PROCEDER À INSTALAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO?

Quanto ao abastecimento de água, os critérios de atuação devem ser semelhantes aos que forem 
adotados para o fornecimento de energia elétrica.


