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Apresenta-se proposta para aprovação pela Câmara Municipal de Viseu 

da UNIDADE DE EXECUÇÃO 

EIXO URBANO DA RUA MINAS À RUA DA BARROCA 

 

Justificam-se as seguintes notas introdutórias: 

 

- Em conformidade com o quadro legal em vigor e com a boa prática urbanística, a 

delimitação desta unidade de execução pressupõe a efetiva intenção da Câmara 

de fazer acontecer e, em consequência e se necessário, de substituir os 

proprietários que não queiram participar. 

 

- Com vista à necessária participação pública e, também, para um enquadramento 

eficiente de todo o processo, considera-se útil e até necessário anexar à 

delimitação da Unidade de Execução uma “Solução Urbanística Preliminar”. 

Do ponto de vista legal, assume-se que esta tem valor igual ao de uma informação 

prévia (DL 555/99, art.º 14º) referente a um desejável reparcelamento; não tem, 

assim, que ser cumprida na íntegra, pode sofrer acertos a acordar com os 

investidores; mas garante desde logo direitos aos proprietários (ainda que 

dependentes do cumprimento dos deveres que decorram da concretização do 

reparcelamento).  

 

- Considera-se útil, para uma maior transparência e eficácia do processo, incluir no 

texto decisório: 

§ Regras básicas para o envolvimento dos investidores, nomeadamente dos 

proprietários, no processo de parceria; 

§ Enumeração dos atos subsequentes, processuais e participativos. 

 

  



Figura 1 

UNIDADE DE EXECUÇÃO 

EIXO URBANO DA RUA MINAS À RUA DA BARROCA 

 

1. Enquadramento  

 

A área delimitada - Unidade de Execução Eixo urbano da Rua Minas à Rua da Barroca 

– tem a localização assinalada na Figura seguinte, a qual tem por base um extrato da 

Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Viseu (PDMV). 

 

Analisando o conteúdo que o PDM, constata-se que este prevê o desenvolvimento de 

operações de colmatação urbanística para o local, assentes na construção de eixos 

viários locais, ligando à Estrada Velha de Abraveses, à rotunda junto ao Continente e 

à Rua José Soares. 

 

  



Aprofundando e detalhando a orientação do PDM, constata-se que: 

- A pretendida colmatação inclui a área da UOPG 2.17 e também a área a 

norte/nascente do Continente (propriedade da SONAEGEST). 

- A consideração dos limites cadastrais justifica a introdução de pequenos ajustes nos 

limites pré-estabelecidos na UOPG. 

- As vias a criar deverão ter perfil generoso, mas não excessivo. Face às caraterísticas 

da ocupação envolvente e densidade prevista, será de adotar um perfil de 17m (uma 

via em cada sentido, estacionamento longitudinal e passeios de 3m). 

- A intervenção global a dinamizar para o local, cumprindo as orientações do PDMV 

deverá corresponder, grosso modo, ao assinalado na Figura 2. 

 

É possível, neste caso, perspetivar a pretendida colmatação como somatório de várias 

unidades de execução.1   

A opção de subdivisão em várias unidades de execução exige, em qualquer caso, que 

cada operação: 

- Tenha a delimitação adequada para assegurar, de per si, a qualificação da Cidade. 

- Assegure uma distribuição perequativa de benefícios (edificabilidade) e de encargos 

urbanísticos referenciada ao estabelecido no PDM. 

 

 

1 Sem prejuízo do previsto na alínea c) do n.º 16 do artigo 86.º do PDMV (de acordo com o qual 

a execução da UOPG 2.17 é efetuada através de “operações urbanísticas enquadradas por uma 

unidade de execução, após definição da diretriz das vias referenciadas em a)”, a presente 

unidade de execução encontra-se em conformidade com o documento “Normas interpretativas 

relativas às orientações executórias do PDM”.  

Com efeito, o presente caso integra-se na Situação C identificada nessas “Normas” (“solo 

urbanizável” integrado em UOPG), para a qual se admitem operações urbanísticas não 

sistemáticas, cumpridas que sejam as condições aí referidas, concretamente: a) a operação 

assegurar uma articulação harmoniosa, funcional e formal, com o solo urbanizado e com a 

paisagem envolventes; b) a operação não onerar o futuro desenvolvimento urbanístico da 

envolvente, cumprindo as regras perequativas relativas a edificabilidade e a encargos 

urbanísticos estabelecidas no PDMV; c) a operação cumprir os índices e parâmetros urbanísticos 

estabelecidos pelo PDMV, incluindo os de natureza supletiva.  

Ora, se, por via das orientações interpretativas aprovadas em sede de câmara municipal se 

admitem, nestas áreas (no caso, uma UOPG para a qual se prevê uma única unidade de 

execução), operações urbanísticas assistemáticas (isto é, isoladas), por maioria de razão se 

admitem operações urbanísticas integradas em várias unidades de execução desde que as 

condições supra referidas estejam, como estão, cumpridas. 

 



A opção, neste caso, é então a de dinamizar uma operação urbanística que tem por 

objetivos: 

- Iniciar o processo de colmatação urbanística pretendida. 

- Assegurar, desde logo, uma melhoria de acessibilidade a núcleos interiorizados de 

Abraveses, a partir da Estrada Velha de Abraveses e através da Rua da Barroca. 

- Ensaiar um processo rápido e expedito de concretização de operações urbanísticas 

em parceria, com recurso a unidade de execução. 

 

A delimitação da Unidade de Execução - Eixo urbano da Rua Minas à Rua da Barroca 

- é então a assinalada no Anexo I. 

Trata-se, de acordo com o PDMV, de “solo urbanizável” integrado na UOPG 2.17, 

obedecendo (Regulamento, Artigo 86.º, nº 16) aos seguintes Índices, indicadores e 

parâmetros de referência: 

- Volumetria-base de 2 e 3 pisos, afetada de modo expressivo à função residencial 

embora comportando outras funções compatíveis como comércio ou serviços com a 

adoção de tipologias de moradias isoladas, ou em banda continua ou construção 

multifamiliar, nomeadamente na base de unidades construtivas; 

-  Dhab ≤ 35 fogos/ha; Iuacs ≤ 0,70. 

 

 

  



  



2. Deliberação 

 

Assim, para cumprimento dos referidos objetivos, a Câmara Municipal de Viseu (CMV) 

delibera que: 

1. Seja executada a operação urbanística “Eixo Urbano da Rua Minas à Rua da 

Barroca”, sendo que: 

a) Esta decisão é tomada com base nos artigos 146º, 147º, 150º, 159º, 164º, 165º 

e 170º do Decreto-lei 80/2015, de 14 de maio, e conforma-se com as 

disposições do PDMV; 

b) A Unidade de Execução correspondente a esta operação urbanística é 

delimitada em desenho (Anexo I), elaborado à escala 1/1.000, no qual são 

também assinalados os limites cadastrais dos prédios abrangidos. 

c) É adotado um sistema de execução por cooperação, sendo que a CMV 

pretende mobilizar e fazer participar na operação a totalidade dos proprietários 

das parcelas contidas na referida delimitação. 

2. A operação urbanística se concretize através de reparcelamento que abranja a 

globalidade da área delimitada (Unidade de Execução) e seja acompanhado por 

contrato de urbanização entre proprietários e eventuais outros investidores. 

3. A execução do reparcelamento exija uma parceria entre investidores, de acordo 

com os seguintes procedimentos: 

a) Cada proprietário participa na parceria como investidor com o valor do 

respetivo prédio, o qual é sujeito a avaliação. 

b) Os proprietários que não queiram participar podem ser expropriados por 

utilidade pública pela CMV, passando o Município, nestes casos, a participar 

na associação como proprietário. 

c) A solução urbanística a adotar cumpre necessariamente as disposições do 

PDMV, considera a Solução Urbanística Base, considera desígnios dos 

proprietários e procura facilitar uma distribuição perequativa dos lotes. 

d) Os custos de urbanização são assegurados da seguinte forma: 

i. Os encargos são da responsabilidade de cada um dos proprietários, na 

proporção do valor do respetivo prédio, sem prejuízo do estabelecido no 

item seguinte; 

ii. Cada proprietário pode participar no processo associativo com o prédio, 

mas decidir não realizar investimento pecuniário, cabendo então aos 

restantes decidir quem assumirá esse encargo; 



iii. A CMV pode aceitar assumir os encargos, em parte ou no todo, se tal for 

da vontade dos proprietários. 

e) Os custos de urbanização são devidamente contabilizados e são assumidos 

como investimento. 

f) Os lotes produzidos na operação de loteamento são objeto de avaliação e 

repartidos entre os investidores na proporção dos respetivos investimentos. 

g) Não sendo possível uma distribuição dos lotes pelos investidores na exata 

proporção do respetivo investimento, serão efetuadas compensações 

pecuniárias de acordo com as avaliações estabelecidas. 

4. A aprovação definitiva da Unidade de Execução seja antecedida dos seguintes 

tramites destinados a garantir o princípio da participação: 

a) Discussão pública em termos análogos aos previstos para o plano de pormenor 

(DL 80/2015, Art.º 89.º). 

b) Contacto direto com os proprietários dos prédios abrangidos pela Unidade de 

Execução, salvo se não for possível identificá-los ou encontrá-los. 

5. Após a participação referida no número anterior, a CMV: 

a) Pondera os resultados, responde a cada uma das observações e ultima o 

documento de constituição da Unidade de Execução; 

b) Dá a conhecer aos proprietários o documento ultimado, solicitando-lhes 

confirmação da respetiva adesão à Unidade de Execução, por escrito, no prazo 

de 10 dias úteis; 

6. Findo o prazo referido na alínea b) do número anterior, a CMV: 

a) Aprova, em definitivo, a Unidade de Execução;  

b) Aprova, na mesma reunião, proposta de expropriação das parcelas que não 

tenham confirmado adesão à Unidade de Execução. 

 

Os passos seguintes de licenciamento da operação de reparcelamento e respetivas 

obras de urbanização segue os procedimentos legalmente regulados no Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação. 

 

 

 

Anexos: 

I - Delimitação e Cadastro (planta à escala 1:1.000) 

II - Solução Urbanística Preliminar (inclui planta à escala 1:1.000) 
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ANEXO I 

DELIMITAÇÃO E CADASTRO 
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EIXO URBANO DA RUA MINAS  

À RUA DA BARROCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

SOLUÇÃO URBANÍSTICA PRELIMINAR 
 

1. Desenho urbano preliminar 

2. Estudo económico preliminar  

2.1. Avaliação das parcelas 

2.2. Custos de urbanização 

2.3. Avaliação dos lotes 

2.4. Balanço  



1. Desenho urbano preliminar 

 

O desenho adotado, expresso na figura da página seguinte, corresponde a uma 

solução urbanística de máxima simplicidade, obedecendo ao programa e à solução de 

conjunto atrás referidos. 

Traduz-se, em concreto, em: 

 

- Abertura de um troço viário, que parte de cruzamento com a Rua Minas e a Rua da 

Barroca, e se implanta por forma a estabelecer um alinhamento de continuidade para 

poente. 

- Arruamento com o seguinte perfil transversal: 

 

 

- Pequeno alargamento no referido cruzamento, com funções não habitacionais no 

rés-do-chão do edifício confinante. 

 

- Edificabilidade de 0,7 m2 de ac/ m2, o que se traduz em 7 454 m2 de ac, traduzida em: 

- Edifícios coletivos de 3 pisos, com logradouro, a norte do arruamento. 

- Moradias unifamiliares a sul, rematando pré-existências. 

 

- Note-se que a implantação de lotes e edifícios constante na Figura é apenas uma 

hipótese, demonstrativa do que poderá vir a ser a solução. 

O desenho final, conforme atrás estabelecido, deverá procurar que cada investidor 

fique na posse de lotes de valor proporcional ao do respetivo investimento. E, nesta 

fase, ainda não está acertado o que será o investimento de cada um.  



  



3. Estudo económico preliminar 

3.1. Avaliação das parcelas 

 

A área da Unidade de Execução, como já se referiu, totaliza 1,07 ha e engloba 6 

parcelas, havendo que proceder à respetiva avaliação. 

 

Para tal, utilizam-se e articulam-se os documentos legais aplicáveis: Código de 

Expropriações, Lei 168/99, de 18/09/99, com as alterações subsequentes (CE); 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI); Plano Diretor Municipal de Viseu 

(PDMV). 

 

De acordo com o Código de Expropriações, artigo 26.º, números 5, 6 e 7, o valor do 

solo pode traduzir-se na seguinte fórmula: 

S = (F1 + F2) x (E x C) sendo:  

S – Valor do solo (parcela)  

E – Edificabilidade que pode ser afeta à parcela  

C – Custo da construção/m2 a custos controlados  

F1 – Fator localização  

F2 – Fator grau de infraestruturação  

 

Partindo desta fórmula, os valores utilizados para a avaliação foram os seguintes: 

F1 = 4,3% 

- Fator decorrente da localização, o qual, de acordo com o CE, pode atingir no máximo 

15%. 

- Para fixar o seu valor para cada local recorreu-se aos coeficientes de localização (cL) 

estabelecidos oficialmente no quadro do CIMI, atribuindo 15% ao de coeficiente 

máximo e um valor proporcional para os demais.  

   Será, então, F1= (cL/ cL máximo) x 15%. 

- Na área em questão cL = 1. Atualmente o cL máximo é 3,5 

- Resulta F1= (cL/ cL máximo) x 15% = (1/3,5) x 15% = 4,3%  

 

F2 - Fator que varia em função das infraestruturas existentes, de 0 a 10% 

- O seu valor decorre do estabelecido n.º 7 do artigo 26.º do CE. Em concreto, somando: 

acesso rodoviário pavimentado 1,5%; passeios 0,5%; rede de água 1%; rede de 

saneamento 1,5%; rede de energia em baixa tensão 1%; rede pluvial 0,5%; ligação a 

estação depuradora 2%; rede de gás 1%; rede telefónica 1%. 



- Considerando a profundidade dominante de lotes urbanizados, assumem-se como 

infraestruturadas as faixas de 30m paralelas a via infraestruturada. 

- Um prédio poderá, então, integrar parcela (ou parcelas) infraestruturada(s), em maior 

ou menor grau, e outra(s) que não estejam. 

 

E = 0,70 m2 de área de construção/ m2 de terreno 

- O seu valor decorre do estabelecido para o local pelo Plano de Ordenamento aplicável, 

desejavelmente (quando exista) do direito abstrato (perequativo) que lhe esteja 

atribuído. 

- Neste caso aplica-se o estabelecido pelo PDMV para a UOPG 2.17, ou seja, um índice 

máximo de utilização acima da cota de soleira de 0,70 m2 de ac/ m2 de terreno. 

 

C = 710 €/ m2 ac 

- Custo que, conforme o estabelecido no CE, corresponde ao fixado como “custo de 

referência” para habitação a custos controlados no n.º 9 da Portaria n.º 65/2019, de 19 

de fevereiro. 

- Atualmente o valor está fixado em 710 €/ m2ac. 

 

 

Fica-se assim em condições de proceder à avaliação de todo o solo não 

infraestruturado, já que nestes casos o fator F2 é nulo: 

V = F1 x (E x C) 

V= 4,3% x 0,70 m2 de ac/ m2 x 710€/ m2 de ac 

V = 21,4 €/ m2 de terreno 

 

Relativamente às parcelas infraestruturadas: 

- Há que as identificar, uma a uma, e há que considerar o respetivo grau de 

infraestruturação para cálculo do fator F2. 

- Nestes casos ao valor de 21,4 €/ m2 adicionar-se-á F2 x 497 €/ m2 

 

Dispomos assim dos elementos necessários para cálculo do valor de cada uma das 

parcelas que integram a Unidade de Execução. 

Esse cálculo, partindo de áreas medidas em planta, é apresentado no quadro 

seguinte. 

 

 



 

Identificação 

da parcela 

Área 

total* 

(m2) 

Área não 

infraestruturada 

(m2) 

Área infraestruturada 

Valor 

(em €) 

 

m2 

Grau de 

infraestruturação  

F2 

P 1    674 0    674 10%   47 921 17,0% 

P 2 1 060 1 060   0 0   22 684 8,0% 

P 3 4 458 4 458   0 0   95 401 33,7% 

P 4 2 965 2 965   0 0   63 451 22,4% 

P 5 1 421     841    580 8%*   53 493 18,9% 

P 6      71      

TOTAL 10 649    282 950 100,0% 
*não tem passeio, pluvial e gás 

 

Não se considerou no somatório do quadro a parcela P6 porque se trata de um caso 

muito particular, de mero acerto de extremas, em que a área a afetar ao prédio não 

poderá ser inferior à que lhe é retirada e em que a reposição da vedação terá que ser 

integrada nos custos de urbanização, a cargo dos demais. 

  



3.2. Custos de urbanização 

Para o cálculo dos custos de urbanização há que considerar: 

- O custo das obras de urbanização, incluindo o respetivo projeto; 

- O valor das taxas e compensações urbanísticas devidas. 

 

Para uma estimativa do custo das obras de urbanização, necessariamente ainda 

grosseira, considerou-se a solução urbanística preliminar (ver Figura 3) e adotaram-se 

as seguintes medições e correspondentes custos unitários compostos. 

De referir que neles estão incluídos os necessários ajustes do novo troço viário à Rua 

Minas e à Rua Barroca. 

 Medição Custo unitário custo 

ml m2 €/ml €/m2 € 

Pavimento      

 
- Rodoviário (inclui 

estacionamento) 
- 1 307 - 25   32 675 

 - Passeios    - 1 552 - 35   54 320 

Infraestruturas* 132 - 500 -   66 000 

Reconstrução de muro 49 - 40 -     1 960 

TOTAL     154 955 
*água, esgoto doméstico, esgoto pluvial, telecomunicações, rede elétrica, iluminação pública 

 

 

Considerando 5% para custo de projeto e arredondando por cima, chega-se a um 

valor estimado de 165 mil€. 

 

Quanto a taxas e compensações urbanísticas, o seu valor, calculado pelos serviços 

municipais, será de 150 755 €. 

 

Somando os dois valores, chega-se a uma estimativa de custos de urbanização de 

316 mil€. 

  



3.3. Avaliação dos lotes 

Em cumprimento do PDMV, adotando o “índice de utilização acima da cota de soleira” 

máximo nele estabelecido, que é de 0,7, e aplicando-o à área abrangida pela Unidade 

de Execução, que é de 10 649 m2, resulta uma edificabilidade de 7 454 m2 de área 

bruta de construção. 

Tal edificabilidade foi considerada na Solução Urbanística atrás apresentada. 

 

Importa estimar o valor de mercado dos lotes a constituir, que somarão esta 

edificabilidade.  

Para tal recorreu-se a uma consulta a conhecedores do mercado local, tendo-se 

chegado a valores da ordem dos 200€/ m2 ac. Assumindo uma atitude de cautela e 

procurando também contribuir para contrariar uma excessiva valorização fundiária, 

adota-se como referência apenas 80% desse valor: 160€/ m2 ac.  

Resultaria, assim, um valor ≥ 7 454 m2 ac x 160€/ m2 ac ≥ 1 192 640€. 

 

Em atitude de maior rigor, há que considerar, na avaliação de cada lote, a sua “área 

bruta de construção”, mas também a “área do lote”. 

Para organização do cálculo, pensando no somatório das duas componentes, pode 

considerar-se que na valorização de lote o fator “área bruta de construção” pesa três 

vezes mais do que o fator “área do lote”. 

Na Solução Urbanística Preliminar o somatório da área a afetar aos lotes é de 8 047 m2. 

Neles se poderá edificar, como já se referiu, 7 454 m2 ac. 

 

Sugere-se então a adoção da seguinte fórmula para avaliação de cada um de lotes: 

 

Vl = al x 40€ / m2 ac  +  ac x 120€ / m2 ac, sendo: 

Vl - o valor do lote 

al - área do lote 

ac - área bruta de construção acima da cota de soleira 

 

Aplicada esta fórmula ao somatório dos lotes, resulta: 

 

∑ Vl =  8 047 m2 x 40€ / m2 ac  +  7 454 m2 ac  x 120€ / m2 ac = 1 216 360 €. 

 

Estima-se, em conclusão, que o valor dos lotes a constituir ronde 1,2 milhões € 



3.4. Balanço 

Para o balanço económico da operação há a considerar:  

- Investimentos:  

- valor do solo (parcelas a ocupar);  

- custos de urbanização;  

- Receitas (valor dos lotes a constituir).  

 

Investimentos: 

- Já atrás se chegou, de forma justificada, ao valor das parcelas a mobilizar para a 

operação: 282 950 €. 

- Os custos das obras de urbanização (incluem obras e taxas urbanísticas), também já 

atrás estimados, totalizam um valor de 165 000 € + 151 000 € = 316 000 € 

- Somatório de investimentos, arredondando: 600 000 €. 

 

Receitas: 

O valor dos lotes a constituir, receita da operação, estima-se em 1 200 000 €. 

 

Balanço  

Comparando investimentos com receitas, logo se conclui ser esta operação 

urbanística altamente rentável, originando um lucro da ordem dos 100%. 

Tal conclusão evidencia a viabilidade económica da operação. 

Convida-nos ainda, já no quadro de alteração em curso dos instrumentos urbanísticos 

em vigor (PDM e Tabela de Taxas), a repensar a distribuição das mais valias entre 

propriedade e função social do solo e também a afetação de encargos relativos a 

infraestrutura geral (na qual se incluem espaços verdes e equipamentos). 

  

 


