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Regulamento de Obras na Via Pública

(Versão em vigor, com a alteração efectuada pelo Edital 68/72)
Edital n.º 156/63
Eu, António Vitorino França Borges, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, faço
público que esta Câmara, em reunião de 19 de Junho de 1963, deliberou aprovar o
seguinte :
Regulamento de Obras na Via Pública
Artigo 1.º
As obras nos pavimentos e subsolo da via pública ficam sujeitas às disposições do
presente Regulamento, carecendo a sua execução de prévia licença ou autorização
municipal.
§ único – Somente os particulares necessitam de se munir de licença para obras na via
pública, mas os trabalhos a realizar pelas companhias concessionárias e pelo Estado só
serão executados depois de concedida autorização pela Câmara.
CAPÍTULO I
Do pedido de licença ou autorização
Artigo 2.º
O pedido de licença ou autorização para levantamento ou autorização para levantamento e
reposição de pavimento nos arruamentos públicos será feita em papel selado e, consoante
os casos, de acordo com os modelos anexos ao presente Regulamento.
Artigo 3.º
Do pedido de licença ou autorização deverá constar:
1.º - O nome da entidade peticionária;
2.º - O local exacto da obra, com referência aos mais próximos números de polícia ou, na
falta destes, aos dos candeeiros de iluminação publica;
3.º - A natureza da obra;
4.º - A extensão provável do pavimento a levantar;
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5.º - A natureza da obra;
6.º - A duração provável, incluindo as reposições, quando as houver.
Artigo 4.º
Quando os pedidos de licença ou autorização se referirem a obras a realizar no subsolo
das vias públicas, devem normalmente ser instruídos com o respectivo projecto e planta de
localização, em triplicado, excepto quando se trate de desobstrução, assentamento ou
retirada de quaisquer ramais domiciliários.
§ único - Os projectos devem ser elaborados de modo a indicar perfeitamente o trabalho a
executar, apresentando pormenores em escala conveniente sempre que exigidos pela
Câmara. Obedecerão ainda às convenções seguintes:
1.º - Instalações a retirar, a amarelo;
2.º - Instalações a manter, a azul ou preto;
3.º - Instalações a colocar, a vermelho.
Artigo 5.º
Ficam excluídos de obrigatoriedade de observância do disposto nos artigos 2.º e 3.º os
departamentos do Estado. Deverão, contudo, dar antecipado conhecimento por escrito, da
obra que pretendem executar e não lhe dar início sem prévia permissão da Câmara.
§ único - A execução destas obras fica sujeita às determinações, condicionamentos,
prazos a fixar pela Câmara e mais disposições que por este Regulamento lhes forem
aplicáveis.
Artigo 6.º
Só serão de considerar os pedidos de licença de particulares para:
1.º - A construção ou reparação de passeios;
2.º - A construção ou reparação de entradas especiais, excluindo o boleamento de faixas;
3.º - O assentamento de calhas de águas pluviais, do modelo aprovado pela Câmara
Municipal de Lisboa;
4.º - As obras de consolidação ou impermeabilização de fundações.
Artigo 7.º
Quando se trate de obras urgentes que haja necessidade de executar imediatamente, as
entidades responsáveis poderão iniciá-las antes de formularem o pedido de licença ou
autorização, devendo no dia útil seguinte proceder à sua legalização nos termos deste
Regulamento.
§ único - Para efeitos do disposto neste artigo considera-se obras urgentes:
1.º - A reparação de fugas de água e de gás;
2.º - A reparação de avarias de cabos;
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3.º - A substituição de postes que constituam perigo;
4.º - A reparação de instalações avariadas, que possam constituir perigo.
CAPÍTULO II
Da emissão da licença ou autorização
Artigo 8.º
Após o deferimento da pretensão, os pedidos da emissão dos documentos de licença ou
de autorização, devem ser feitos na Repartição de Arruamentos da Direcção dos Serviços
de Urbanização e Obras, até às onze horas de cada dia para que possam ser entregues
no imediato.
Artigo 9.º
As licenças serão entregues mediante o pagamento das respectivas taxas e caducam:
a) Quando as obras estiverem interrompidas por mais de quinze dias;
b) Quando as obras continuarem depois de findo o prazo por mais de:
- Dois dias para as licenças de oito dias;
- Cinco dias para as licenças de quinze dias;
- Dez dias para as licenças de trinta dias;
- Quinze dias para as licenças de noventa dias ou mais.
§ 1.º - As autorizações concedidas às companhias concessionárias caducam nas
condições indicadas neste artigo.
§ 2.º - Os encargos a debitar pelas autorizações concedidas às companhias
concessionárias da Câmara ou do Estado serão unicamente os indicados nos artigos 37.º
e 39.º do presente Regulamento.
§ 3.º - Nenhuma licença ou autorização para levantamento do pavimento será emitida sem
que previamente tenha sido formulado pedido que a justifique.
CAPÍTULO III
Da execução das obras e seus condicionamentos
Artigo 10.º
A licença ou autorização, o projecto e a folha de fiscalização (quando passada), deverão
ser conservados no local da obra, de forma a poderem ser apresentados à Fiscalização da
Câmara.
§ único - Na falta de observância no disposto neste artigo, poderá a Fiscalização mandar
interromper o trabalho, devendo as valas abertas ser imediatamente aterradas e repostos
os pavimentos.
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Artigo 11.º
As obras, no subsolo, cuja execução seja solicitada à Câmara, só podem ser iniciadas
mediante a prévia aprovação do projecto a que se refere o artigo 4.º e depois de, pelos
interessados, terem sido pagos os encargos correspondentes.
§ único - Quando se trate do reembolso das despesas efectuadas com a construção dos
ramais de ligação ao colector municipal, a cobrança poderá fazer-se por uma só vez ou no
máximo de doze anuidades iguais, se assim for requerido, mediante o acréscimo de juro
anual de 5%. Neste último caso o trabalho será executado depois de efectuado o
pagamento da primeira prestação.
Artigo 12.º
Quando a Câmara reconhecer a necessidade de execução de obras cujo encargo lhe não
pertença, os serviços respectivos procederão do seguinte modo:
1 - Se os trabalhos só puderem ser executados pelo Município, este notificará os
interessados responsáveis, por carta registada, da natureza dos trabalhos e do respectivo
encargo, ficando os mesmos com a faculdade de, no prazo de cinco dias, requerem a
prorrogação do início da obra, se não estiver já executada por interesse público;
2 - Se os trabalhos puderem ser executados pelos interessados responsáveis, a
Repartição de Arruamentos notificá-los-á para, no prazo de cinco dias, se munirem da
licença municipal, podendo no entanto, requerer a prorrogação dentro deste prazo. O
indeferimento do pedido dará lugar a nova notificação para imediato início dos trabalhos,
os quais, quando não executados, serão feitos pela Câmara de conta dos interessados.
§ único - Durante o período de prorrogação os notificados respondem pelas avarias e
prejuízos de terceiros ou da Câmara e por quaisquer outros encargos originados pelo
adiamento.
Artigo 13.º
A Câmara, ao organizar o seu programa de trabalhos para cada ano, enviará, gratuita e
gradualmente, às entidades interessadas, as plantas dos arruamentos a beneficiar.
§ único - As referidas entidades ficam obrigadas a apresentar na Câmara os projectos de
remodelação ou construção das suas instalações, elaborados nos termos do disposto no
artigo 4.º.
Artigo 14.º
A Câmara determinará se os trabalhos a realizar nos termos deste Regulamento devem
ser diurnos ou nocturnos ou em regime permanente e fixará os prazos para a sua
execução, tendo em conta o volume da obra a realizar, o trânsito e a importância do local.
Se aos trabalhos não for dado o desenvolvimento indispensável, considerados a sua
localização e natureza, poderá a Câmara estabelecer prazos parciais.
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Artigo 15.º
Durante as obras em pavimentos ou no subsolo é proibido interferir nos colectores e nos
acessórios das redes de esgotos. Estes trabalhos só poderão ser projectados pela
Câmara, mas por conta dos interessados.
Artigo 16.º
O levantamento de pavimento e a abertura de trincheiras para construção, remodelação ou
reparação de instalações no subsolo, ao longo ou transversalmente às vias públicas,
devem ser feitas por troços de comprimento limitado, consoante o local e as determinações
municipais, de forma a limitar quanto possível a área necessária aos trabalhos e a não
prejudicar o trânsito.
§ único - Salvo casos especiais, não deverão ser abertas trincheiras de extensão superior
a 100 metros.
Artigo 17.º
Só em casos devidamente justificados se permitirão aberturas pelo processo de túnel, o
que será indicado na respectiva licença ou autorização.
Artigo 18.º
O aterro e compactação das trincheiras deverá merecer cuidados especiais, fazendo-se,
em casos correntes, por camadas de 0,20m de espessura, regadas e batidas a maço.
Sempre que a Câmara assim o entenda, a compactação dos terrenos será feita por
cilindramento ou por outros meios mecânicos, podendo exigir-se ao interessado, por sua
conta, uma análise laboratorial das terras, com vista à determinação do teor de humidade
mais conveniente ou de outros elementos julgados necessários.
§ 1.º - Na compactação das trincheiras não será permitida a utilização de maços de
madeira, devendo, nos casos correntes, ser utilizados maços de ferro com peso não
inferior a 12 quilos e secção não superior a 170 cm2.
§ 2.º - A Câmara poderá exigir a substituição das terras existentes, quando estas não
derem garantia para o fim em vista.
§ 3.º - A Câmara poderá impor nos trabalhos das companhias concessionárias a
construção de novo tipo de pavimento e respectiva fundação.
Artigo 19.º
Os materiais de reposição ou sobrantes terão arrumação conveniente de forma a não
prejudicar o trânsito, devendo ser removidos no prazo de vinte e quatro horas, prazo este
que poderá ser reduzido por determinação da Fiscalização municipal.
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Artigo 20.º
A reposição dos pavimentos deverá ficar concluída dentro dos prazos fixados nas licenças
ou autorizações e ser cuidadosamente executada, principalmente no que se refere às
concordâncias com os pavimentos existentes.
§ único - No caso de reposição do pavimento não ser executada logo que esteja concluído
qualquer aterro, deverá este ficar ao nível dos pavimentos adjacentes de modo a que o
trânsito se possa fazer sem dificuldades ou perigo.
Artigo 21.º
Todos os trabalhos devem obedecer às usuais normas de boa técnica e ser executados de
forma a garantir convenientemente o trânsito, quer na faixa de rodagem quer nos passeios,
utilizando-se para isso a sinalização e todas as medidas indispensáveis à segurança e
comodidade do trânsito.
§ 1.º - Compreendem-se como medidas de carácter provisório as passadeiras de acesso
às propriedades, a utilização das chapas metálicas ou quaisquer obras temporárias que a
Repartição de Arruamentos considere indispensáveis.
§ 2.º - A sinalização e as medidas referidas neste artigo deverão obedecer ao disposto no
Código da Estrada e Regulamentos complementares.
Artigo 22.º
Na execução dos trabalhos em pavimentos seguir-se-ão as normas estabelecidas nas
«Condições gerais para adjudicação de empreitadas da Câmara Municipal de Lisboa». Os
casos não previstos ficarão dependentes da decisão municipal.
Artigo 23.º
Os ramais de ligação de esgotos terão a secção que a Câmara entender, podendo ser
visitáveis.
§ único - Se no decorrer da desobstrução dos ramais domiciliários se verificar a existência
de manilhas em mau estado, serão imediatamente substituídas, debitando-se,
oportunamente, ao proprietário o encargo correspondente.
Artigo 24.º
Na reconstrução de arruamentos a Câmara fará a substituição de ramais domiciliários
existentes em barro ou cascões, por manilhas de grés, ou de outro material aprovado pela
Câmara Municipal de Lisboa.
Artigo 25.º
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Não se autorizará em prédios novos ou reconstruídos a condução de águas pluviais para
os arruamentos por calhas nos passeios. O esgoto destas águas deverá ser feito para as
caixas de visita no interior dos prédios.
Artigo 26.º
Com o fim de suprimir as calhas em arruamentos já existentes, poderá a Câmara construir
colectores nos passeios e executar a ligação dos tubos de queda a estes colectores.
Artigo 27.º
As entradas especiais em passeios só poderão ser executadas em cubos de calcário
vidraço de 0,10m de aresta assentes sobre fundação de betão de 0,10m de espessura
mínima e com juntas tomadas a argamassa de cimento. Pertencerão à Câmara os
materiais da calçada levantada.
Artigo 28.º
Para a execução de obras na via pública a Câmara, sempre que o considere necessário,
exigirá a responsabilidade de um técnico.
§ 1.º - As companhias concessionárias deverão, até ao dia oito de Janeiro de cada ano,
acreditar, junto da Repartição de Arruamentos, o técnico que ficará responsável pelas
condições de execução dos trabalhos a realizar na via pública durante esse ano pelas
infracções que se venham a verificar às disposições do presente Regulamento.
Para o efeito deverá ser apresentado o respectivo termo de responsabilidade.
§ 2.º - Nos locais em que estejam a ser executadas obras em pavimentos ou no subsolo,
poderá a Câmara exigir, às companhias concessionárias ou qualquer outra entidade, a
permanência de um técnico para assistência às instalações existentes. Na falta de
comparência, a entidade solicitada assumirá a responsabilidade pelos prejuízos que daí
possam advir nas suas instalações, sem direito a qualquer indemnização.
Artigo 29.º
Junto aos trabalhos em execução por companhias concessionárias ou pelos
departamentos do Estado deverá existir de forma bem visível, um dístico com a indicação
da entidade ou entidades que os executam.
Artigo 30.º (*)
Salvo casos especiais, é de cento e oitenta dias o prazo de garantia dos trabalhos
executados por entidades estranhas à Câmara e por esta autorizados, nos termos deste
Regulamento.
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(*) Redacção introduzida pelo Edital n.º 68/72 publicado em Diário Municipal n.º 11161, em vigor
desde 1972/04/28.

Artigo 31.º
As canalizações das companhias concessionárias devem obedecer, quanto à localização
em planta e perfil, ao esquema de localização das instalações no subsolo, que o
Presidente da Câmara fará publicar.
§ 1.º - Nos arruamentos a construir ou a reconstruir é obrigatória a instalação de
canalizações duplas, localizadas segundo o esquema, salvo casos especiais devidamente
justificados e aceites pela Câmara.
§ 2º. - O exposto no presente artigo tem ainda aplicação quando as companhias
concessionárias pretenderem substituir as canalizações existentes.
Artigo 32.º
Sempre que a Câmara considere conveniente, poderá ordenar a suspensão de qualquer
obra em curso.
§ único - Quando o trabalho for suspenso, deverá ficar em condições de não constituir
perigo para o trânsito.
Artigo 33.º
Tanto em arruamentos novos como nos reconstruídos, poderá a Câmara construir galerias
para instalação de condutas de água, electricidade e telefones. No custo da construção
destas galerias participarão as companhias interessadas na proporção em que se vier a
concordar, constituindo ainda encargo seu a transferência das suas instalações para essas
galerias.
§ único - Nos arruamentos que a Câmara dotar de galerias de serviço é também
obrigatória a construção de galerias para colocação dos ramais dos prédios, a executar
pelos serviços municipais.
Artigo 34.º
As entidades autorizadas a executar obras nos termos do presente Regulamento ficam
responsáveis:
1 - Pela segurança e garantia da assistência ao seu pessoal no decorrer dos trabalhos,
devendo estabelecer para o pessoal instalações sanitárias adequadas e tomar especiais
precauções no que respeita ao escoamento das valas e das instalações existentes;
2 - Por quaisquer prejuízos que se causarem a terceiros ou à Câmara.
Artigo 35.º
As obras realizadas por entidades estranhas e que a Câmara desde logo ou dentro do
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período de garantia não considere nas devidas condições, deverão ser feitas no prazo que
a Repartição de Arruamentos indicar. Na falta de cumprimento do que neste sentido for
determinado, fica a Câmara com o direito de demolir e reconstruir ou mesmo repor no
estado inicial as obras referidas.
CAPÍTULO IV
Taxas e outros encargos
Artigo 36.º
Constituem encargo dos interessados:
1 - As ligações aos colectores dos tubos de queda, a que se refere o artigo 26.º;
2 - A construção e outras obras nos ramais de ligação ao colector municipal;
3 - A substituição por manilhas de grés, dos ramais de manilhas de barro ou de cascões, a
que se refere o artigo 24.º;
4 - A execução de obras a que se refere o artigo 11.º;
5 - A construção de galerias para a colocação dos ramais dos prédios, a que se refere o
artigo 33.º e seu § único;
6 - As despesas resultantes de reclamações improcedentes;
7 - As avarias causadas nos pavimentos;
8 - A reposição dos trabalhos a que se refere a última parte do artigo 35.º;
9 - A desobstrução de ramais domiciliários e os trabalhos referidos no § único do artigo
23.º;
10 - O boleamento e substituição de faixas;
11 - A construção de mosaico;
12 - As demais obras, a realizar pela Câmara, no interesse ou em consequência da
existência de instalações de outrem.
Artigo 37.º
O valor dos encargos a debitar pela execução das obras a que se refere o artigo anterior,
será determinado com a aplicação das taxas constantes da tabela anexa ao presente
Regulamento à quantidade dos trabalhos realizados.
§ único - As fracções do trabalho serão sempre arredondadas para a unidade
imediatamente superior.
Artigo 38.º
Os encargos constantes da tabela anexa serão acrescidos de:
a) 50% quando os trabalhos forem executados no interior do colector em carga,
exceptuando-se o n.º 79 da tabela;
b) 20% quando os trabalhos forem executados entre o momento de acender a iluminação
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pública e às oito da manhã;
c) 10% quando se tratar de trabalhos executados nas condições do artigo 35.º.
Artigo 39.º
Nos trabalhos executados pelas concessionárias os encargos a debitar serão os seguintes:
1- Em zonas de arruamentos ainda não pavimentados ou de arruamentos em construção,
quando os trabalhos sejam simultâneos com os do Município e sem prejuízo deste, cobrarse-ão 10% da taxa prevista no n.º 65 da tabela anexa, como compensação das despesas
de fiscalização.
2 - Em arruamentos já pavimentados, quando os trabalhos sejam executados nas faixas de
rodagem e em passeios, cobrar-se-ão 10% das taxas da tabela anexa, como
compensação pela modificação da resistência dos pavimentos e pelas despesas de
fiscalização.
§ 1.º - As taxas do n.º 2 deste artigo serão afectadas do coeficiente três quando as obras
forem executadas em arruamentos construídos posteriormente à data da aprovação do
presente Regulamento e durante o prazo de cinco anos contados da data de conclusão
total ou parcial das obras municipais, data esta que será comunicada às companhias
concessionárias.
§ 2.º - Salvo disposto no artigo 7.º, as taxas constantes da tabela anexa serão afectadas
do coeficiente 3 quando as obras forem executadas sem prévia autorização do Município.
Artigo 40.º
Nos trabalhos feitos pela Câmara, por conta das companhias concessionárias, além dos
encargos referidos no artigo 37.º são igualmente cobrados os indicados no artigo anterior.
§ único - As taxas a aplicar nas obras a que se refere o § 3.º do artigo 18.º serão as
correspondentes ao tipo de pavimento anteriormente existente.
Artigo 41.º
Sempre que na determinação da quantia a cobrar haja trabalhos ou materiais que não
constam da tabela anexa, os respectivos encargos serão calculados pela Repartição de
Arruamentos de acordo com o seu custo efectivo, acrescentando-lhes 20% para despesas
de administração e para depreciação da via pública.
Artigo 42.º
As taxas a aplicar pela emissão das licenças a que se refere o artigo 6.º são as seguintes,
acrescidas do respectivo adicional para o Estado:
1 - Em função do prazo:
Por oito dias ..............................................................................................

10$00

Por quinze dias ..........................................................................................

15$00

http://www.cm-lisboa.pt/archive/doc/Reg10_054_02_1_.html

17-09-2010

Regulamento de Obras na Via Pública

Page 11 of 12

Por trinta dias .............................................................................................
Por noventa dias ........................................................................................
Por cento e oitenta dias ...........................................................................

25$00
65$00
150$00

Por cada período de trinta dia ou fracção além de doze meses .........
25$00
2 - Em função da superfície: 10% das taxas previstas na tabela anexa quando se trate de
trabalhos que impliquem modificação da resistência dos pavimentos.
§ único - Quando uma obra que não esteja abrangida pelo disposto no artigo 7.º tenha
sido ou esteja sendo executada sem licença, as taxas a aplicar às licenças a conceder
para a sua legalização sofrerão um aumento de duas vezes e meia o valor das taxas
normais.
Artigo 43.º
As taxas a aplicar pelas prorrogação a que se refere o n.º 2 do artigo 12.º são as
seguintes, acrescidas do respectivo adicional para o Estado:
a) Prorrogação até três meses ....................................................................
b) Prorrogação até seis meses ...................................................................
c) Prorrogação até um ano ..........................................................................

25$00
50$00
100$00

CAPÍTULO V
Das penalidades
Artigo 44.º
Aos munícipes responsáveis e aos técnicos referidos no § 1.º do artigo 28.º serão
aplicadas pela inobservância às disposições do presente Regulamento as seguintes
sanções:
1 - Multa de 50$00 quando não se respeitem os prazos a que se refere o artigo 14.º;
2 - Multa de 100$00 quando se verifique inobservância ao disposto no artigo 10.º;
3 - Multa de 250$00 pela execução de obras nos pavimentos e no subsolo da via pública
sem licença ou autorização da Câmara ou em desacordo com esta e cuja legalização não
seja possível, ou por infracção às restantes disposições deste Regulamento.
CAPÍTULO VI
Disposições gerais e transitórias
Artigo 45.º
A Repartição de Arruamentos indicará os modelos de pedidos de licença, de autorização
ou de pedidos de execução de trabalhos pela Câmara- todos sujeitos ao selo de
requerimento- e ainda os demais modelos de impressos necessários à uniformidade e
simplificação dos serviços.
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Artigo 46.º
O disposto no presente Regulamento não prejudica a aplicação das cláusulas contratuais
em vigor.
Artigo 47.º
Fica revogado o Regulamento aprovado em reuniões camarárias de 17 e 29 de Dezembro
de 1953.
Artigo 48.º
Este Regulamento entra em vigor trinta dias depois da sua afixação nos lugares públicos
do estilo.

Tabela de Taxas Simples para Obras na Via Pública
Clique aqui para consultar a
Tabela de Taxas Simples para Obras na Via Pública
(Documento em Formato PDF - 298 KB)

E, para geral conhecimento, se publica o presente Edital.
Paços do Concelho de Lisboa, em 18 de Setembro de 1963.

O Presidente,
(a) António Vitorino França Borges
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