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As medidas de tutela da legalidade 

urbanística 

 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) - 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º  

26/2010, de 30 de março  

 

Artigos 102.º a 109.º do RJUE   

 

Capítulo III - Execução e Fiscalização   

Secção V – Fiscalização   

Subsecção III  - Medidas de tutela da legalidade urbanística   
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As medidas de tutela da legalidade 

urbanística 
 Embargo (artigos 102.º a 104.º) 

 Medida provisória e cautelar  

 Ordem de suspensão imediata, no todo ou em parte, dos 
trabalhos de execução de obras ou de trabalhos de remodelação 
de terrenos e de proibição de prosseguimento dos trabalhos 

 Trabalhos de correção ou alteração (artigo 105.º) 

 Ordem para a realização de trabalhos de correção ou alteração 
da obra  

 Demolição da obra /reposição do terreno (artigo 106.º) 

 Ordem de demolição (destruição) total ou parcial da obra 

 Ordem de reposição do terreno nas condições em que se 
encontrava antes da data de início das obras ou trabalhos 

 Cessação da utilização (artigo 109.º) 

 Ordem de cessação da utilização de edifícios ou de suas frações 
autónomas 
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A natureza das medidas 

A fiscalização administrativa da realização de  operações urbanísticas   
- artigo 93.º do RJUE  

 

a “realização de quaisquer operações urbanísticas está sujeita a  
fiscalização urbanística, independentemente da sua sujeição a  
prévio licenciamento, admissão de comunicação prévia, autorização 
de utilização ou isenção de controlo prévio” a qual se destina “a  
assegurar a conformidade daquelas operações com as  
disposições legais e regulamentares aplicáveis e a prevenir os  
perigos que da sua realização possam resultar para a saúde e  
segurança das pessoas”  

 

O controlo “sucessivo” das operações urbanísticas – mesmo das que  
estão isentas de controlo prévio (artigo 6.º, 6.º A e 7.º do RJUE)  
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A natureza das medidas 

 

 Sanções aplicadas em processos de 

contraordenação  

 Infrações puníveis com coimas e sanções 

acessórias (artigos 98.º e 99.º do RJUE)  

 Medidas de tutela da legalidade urbanística 

 Não têm carácter sancionatório - não são sanções 

administrativas 

  Visam a reposição da legalidade urbanística 
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A natureza das medidas 

 Momento relevante para a definição do regime aplicável: 

 Sanção administrativa – o momento em que se verificou o ilícito 
urbanístico 

 Medidas de tutela da legalidade – o momento em que se adota a 
medida  (data da prática do ato administrativo) 

 Sujeitos: 

 Sanção administrativa – o agente /o arguido 

 Medidas de tutela da legalidade – o interessado/quem tem que 
cumprir a ordem (o responsável pela direção técnica da obra; o 
titular do alvará de licença ou apresentante da comunicação prévia;  
o proprietário do imóvel; quem se encontre a executar a obra; 
interessado; dona da obra; titulares de direitos reais sobre o imóvel; 
infrator) 

 Prazo: 

 Sanção administrativa – Prazos de prescrição (do procedimento e 
da coima) 

 Medidas de tutela da legalidade – Não sujeitas a prazos de 
prescrição 

 



“1. A ordem de demolição de obra construída em infracção ao regime 

urbanístico deve ser dirigida contra o infractor, entendendo-se este como o 

dono da obra. 

(…) 3. Assim, o senhorio de um prédio não pode ser o destinatário de um 

ordem de demolição de obra ilegal imposta pela autoridade administrativa 

competente, se essa obra tiver sido executada ou mandada executar pelo 

inquilino, que assume neste contexto as vestes de dono da obra e de 

infractor.” 

“(…) a ordem de demolição consubstancia uma verdadeira sanção 

punitiva que se abate sobre o destinatário, e considerando também que 

resulta do processo instrutor que foi instaurado processo de contra-ordenação 

contra o recorrente, o acto administrativo em causa viola o princípio da 

intransmissibilidade das penas, previsto no art.º 30.º, n.º 3, da CRP, na 

medida em que a ordem de demolição não pode ser desligada da sanção a 

aplicar no processo de contra-ordenação. De resto, para nós o campo de 

aplicação do referido preceito constitucional não se confina aos casos penais, 

sendo o princípio que consagra aplicável, designadamente, a todos as 

decisões administrativas de natureza punitiva ou sancionatória.” 

Acórdão do TCASul, de 7 de dezembro de 2011, processo n.º 5681/09 
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A natureza das medidas 
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A competência para a aplicação das 

medidas 

 
 Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras 

entidades … 

a fiscalização compete ao presidente da câmara municipal, com 
faculdade de delegação em qualquer dos vereadores (n.º 1 do 
artigo 94.º do RJUE) 

 O presidente da câmara municipal é também o órgão 
competente para determinar a aplicação das medidas de tutela 
da legalidade urbanística (embargo, trabalhos de correcção ou 
alteração, demolição da obra e reposição do terreno e cessação 
da utilização - n.º 1 do artigo 102.º, n.º 1 do artigo 105.º, n.º 1 do 
artigo 106.º, n.º 1 do artigo 109.º do RJUE) 

 Pode delegar a competência para a aplicação das medidas de 
tutela da legalidade urbanística? Haverá lei habilitante? 
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A competência para a aplicação das medidas 

 
 Jurisprudência penal 
 “Sendo a competência para o efeito do presidente da câmara municipal, 

sem possibilidade de delegação, não comete o crime de desobediência o 
agente que não acata a ordem contida no despacho de um vereador no 
sentido de cessar a utilização de um edifício ou de uma sua fracção 
autónoma, por falta de licença de utilização.”  

Ac. do TRelação do Porto, de 6.12.2006 (Proc. 0415798)  

 “Quanto à medida de tutela da legalidade urbanística prevista no artigo 
109º do RJUE (cessação da utilização) não existe lei habilitante. Com 
efeito, nem o RJUE prevê a possibilidade de o Presidente da Câmara poder 
delegar num vereador a competência para ordenar a cessação de 
utilização, nem essa possibilidade lhe é outorgada por qualquer outra lei, 
nomeadamente a citada Lei n.º 169/99. 

Ac. do TRelação de Guimarães de 1.3.2010 (Proc.132/06.1TAGMR.G1) 

 “Presidente da Câmara Municipal pode delegar ou subdelegar nos 
vereadores a sua competência própria para ordenar o embargo de obras 
quaisquer obras, construções ou edificações efectuadas por particulares 
sem licença ou com inobservância das condições dela constantes.” 

Ac. TRelação de Guimarães de 25.2.2009 (Proc. 616/08-2) 
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A competência para a aplicação das medidas 
 

 Jurisprudência administrativa 

 “A competência do presidente da câmara para a fiscalização 
administrativa de operações urbanísticas, prevista na Secção V 
do DL 555/99, de 16 de Dezembro, abrange as medidas de 
tutela da legalidade urbanística, especificadas na Secção III 
daquela mesma Secção V. 
IV - A competência referida em 3. é passível de delegação em 
qualquer dos vereadores, nos termos do artigo 69, número 2 
da Lei das Autarquias Locais e 94, número 2, do RJUE.” 

Ac. do STA de 18.03.2010 (Proc. n.º 0528/08) 

 
 “O presidente da câmara pode delegar ou subdelegar nos 
vereadores o exercício da sua competência própria ou delegada.”  

( n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99)  
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A intervenção da CCDR 

Artigo 108.º-A do RJUE  

O Presidente da CCDR territorialmente competente 
pode determinar o embargo, a introdução de 
alterações, a demolição do edificado ou a 
reposição do terreno em quaisquer operações 
urbanísticas  desconformes com o disposto em plano 
municipal ou plano especial de ordenamento do 
território sempre que não se mostre assegurada 
pelo município a adoção das referidas medidas de 
tutela da legalidade urbanísticas, aplicando-se, com 
as necessárias adaptações o disposto nos artigos 94.º 
a 96.º e 102.º a 108.º. 
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Embargo –  decisão de embargar 

Ordem de suspensão imediata, no todo ou em 
parte, dos trabalhos de execução (e 
proibição de prosseguimento dos trabalhos): 

 de obras de urbanização  

 de obras de edificação  

 de obras de demolição 

 de trabalhos de remodelação de terrenos  
(alíneas h), a), g) e l) do artigo 2.º do RJUE) 

 Atento o princípio da proporcionalidade deve, sempre 
que seja suficiente, ser determinada apenas a 
suspensão parcial  
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Embargo –  decisão de embargar 

Quando as obras ou os trabalhos estejam a ser 

executados (ainda em execução): 

 Sem a necessária licença ou admissão de comunicação 

prévia; 

 Em desconformidade com o respetivo projeto ou com as 

condições do licenciamento ou comunicação prévia 

admitida (salvo o disposto no artigo 83.º  - procedimento 

para alterações durante a execução da obra)  

 Em violação das normas legais e regulamentares 

aplicáveis  

 

(alíneas a) b), e c) n.º 1 do artigo 102.º do RJUE) 
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Embargo  –  procedimento 

 Fiscalização administrativa ou “notícia da ilegalidade” 

 [Projeto de decisão de embargo (medida provisória e cautelar mas 
não necessariamente urgente – Ac. STA, de 15.11.2006, Proc. 531/06) ]  

 [ Audiência dos interessados (do titular do alvará de licença ou 
apresentante da comunicação prévia e do proprietário do imóvel ou seu 
representante)  - artigo 100.º do CPA] 

 Decisão de embargo das obras ou dos trabalhos (ato 
administrativo) 

 Notificação (ao responsável pela direcção técnica da obra, ao titular do alvará de 
licença ou apresentante da comunicação prévia e ao proprietário do imóvel ou seu 
representante  - obriga à suspensão dos trabalhos qualquer uma destas notificações 
ou a de quem se encontre a executar a obra no local) 

Se as obras estiverem a ser executas por pessoa colectiva  - comunicação para a 
sede social ou representação em território nacional) 

 Embargo (operação material) 

 Lavrado o Auto de embargo (imediatamente após o embargo) 

 Notificação do Auto de embargo (às mesmas pessoas) 

 Registo do embargo na Conservatória do Registo Predial  
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Efeitos do embargo 

Artigo 103.º do RJUE 

 Obriga à suspensão imediata, no todo ou em parte, 
dos trabalhos de execução da obra (não pode ser 
aplicada a obras que já se encontrem concluídas) 

 (Se se trata de obras licenciadas ou objeto de 
comunicação prévia) Determina a suspensão da 
eficácia da licença ou da admissão da comunicação 
prévia  

 Interdição do fornecimento de energia elétrica, gás 
e água às obras embargadas (o ato que ordenou o 
embargo é notificado pela entidade que determinou o embargo às 
entidades responsáveis pelos fornecimentos) 

 

 



17 

Caducidade do Embargo 

Artigo 104.º do RJUE 

 A ordem de embargo caduca (ope legis): 

 logo que proferida uma decisão definitiva que defina a 
situação jurídica da obra (“legalização” ou demolição 
das obras ou reposição do terreno), ou 

 no  termo do prazo fixado para o efeito (na falta de fixação 
de prazo – caduca se não for proferida uma decisão definitiva no prazo 
de seis meses – prorrogável uma única vez por igual período) 

Não significa que a ilegalidade urbanística tenha “desaparecido” e que 
possa prosseguir os trabalhos 

 A caducidade do embargo é objeto de registo na 
Conservatória do Registo Predial – mediante 
comunicação do despacho que a declarou (despacho 
meramente declarativo sem carácter constitutivo) 
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Artigo 105.º do RJUE 

 Quando as obras ou os trabalhos estejam a 
ser executados: 

 Em desconformidade com o respetivo projeto ou 
com as condições do licenciamento ou 
comunicação prévia admitida (salvo o disposto no 
artigo 83.º  - procedimento para alterações 
durante a execução da obra)  

 Em violação das normas legais e regulamentares 
aplicáveis  

(alíneas b) e c) n.º 1 do artigo 102.º do RJUE) 

 

Trabalhos de correção ou alteração 
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 Pode ser ordenada a realização de trabalhos 

de correção ou alteração da obra fixando um 

prazo para o efeito (tendo em conta a 

natureza e o grau de complexidade dos 

mesmos) 

 Decorrido o prazo sem que os trabalhos se 

encontrem integralmente realizados a obra 

permanece embargada até ser proferida uma 

decisão que defina a sua situação jurídica com 

carácter definitivo 

 

Trabalhos de correção ou alteração 



“Decorrido o prazo de embargo de obra licenciada e não estando executados 

os trabalhos ordenados no caso concreto, por efeito ex lege do 105º nº 2 RJUE 

a obra permanece embargada “até ser proferida uma decisão que defina a sua 

situação jurídica com carácter definitivo” em sede de procedimento de 

legalização.” 

“Consoante se trate de embargo de obra licenciada (…) ou de embargo de 

obra de edificação sem prévio título autorizativo, a lei define regimes 

distintos para o decurso do prazo fixado para o embargo, passíveis de 

sintetizar nos seguintes traços: 

(i) na hipótese do artº 104º nº 1 RJUE o embargo caduca (ope legis) no 

termo do prazo fixado pela Administração, o que não significa nem a 

inevitabilidade da demolição nem a dispensa do particular promover a 

legalização, pelo que os trabalhos não podem ser retomados, vd. artº 106º 

RJUE. 

(ii) no artº 105º nº 2 RJUE, não estando executados os trabalhos ordenados 

(…), decorrido o prazo a obra permanece embargada até decisão permissiva 

definitiva em sede de procedimento de legalização.” 
 
Acórdão do TCA Sul, de 3 de maio de 2012, processo n.º  4951/09 20 

Trabalhos de correção ou alteração 
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Demolição da obra / reposição do terreno  

 
Artigo 106.º do RJUE 

 Quando as obras de urbanização e de edificação, bem como 
quaisquer outros trabalhos de remodelação de terrenos estejam 
a ser executados: 

 Sem a necessária licença ou admissão de comunicação prévia; 

 Em desconformidade com o respectivo projecto ou com as 
condições do licenciamento ou comunicação prévia admitida 
(salvo o disposto no artigo 83.º  - procedimento para alterações 
durante a execução da obra)  

 Em violação das normas legais e regulamentares aplicáveis  

 Pode ser ordenada a demolição (destruição) total ou parcial da 
obra ou a reposição do terreno nas condições em que se 
encontrava antes da data do início das obras ou trabalhos, 
fixando um prazo para o efeito 
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Demolição da obra – a decisão  

n.º 2 do artigo 106.º do RJUE 

“A demolição pode ser evitada se a obra for susceptível de ser 
licenciada ou objecto de comunicação prévia ou se for possível 
assegurar a sua conformidade com as disposições legais e 
regulamentares que lhe são aplicáveis mediante a realização de 
trabalhos de correcção ou de alteração” 

na redação atual (Decreto-Lei n.º  177/2001/Lei n.º 60/2007)  

 

 “A demolição não pode ser ordenada se a obra for susceptível 
de ser licenciada ou autorizada ou se for possível assegurar a 
sua conformidade com as disposições legais e regulamentares 
que lhe são aplicáveis mediante a realização de trabalhos de 
correcção ou de alteração” 

na redação inicial (Decreto-Lei n.º  555/99)  
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Demolição da obra – a decisão  

 O presidente da câmara pode ordenar a demolição  - 

poder vinculado ou poder discricionário? 

 O juízo sobre a suscetibilidade de “legalização” cabe à 

Administração ou depende de um impulso do 

interessado? 

 Se o interessado não der início ao procedimento visando 

a “legalização” deve ser determinada a demolição? 

Ainda que a obra seja suscetível de “legalização”? 

 Se a obra não for suscetível de “legalização” a 

demolição pode ou deve ser determinada? 
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O Supremo Tribunal Administrativo tem decidido 

que o  n.º 2 do artigo 106.º do RJUE será violado 

quando se determinar a demolição sem antes 

apreciar se as obras são “legalizáveis”  

Demolição da obra – a decisão  

O juízo sobre a suscetibilidade de “legalização” cabe 
à Administração ou depende de um impulso do 
interessado? 
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Demolição da obra – a decisão  
  

 “IV- Embora a expressão utilizada nos artigos 106º, nº 1 e 107º, nº 1 do DL nº 
555/99, de 16/12 – “(…)” – traduza inequivocamente que o poder aí conferido 
não é estritamente vinculado, a discricionariedade nelas prevista está 
teleologicamente ligada ao facto da obra ser susceptível de ser licenciada 
ou autorizada ou se for possível assegurar a sua conformidade com as 
disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis mediante a 
realização de trabalhos de correcção ou de alteração, pois só nesses casos é 
que a demolição pode ser evitada [daí o inciso “quando for caso disso”]. 
V – Aceitar a tese defendida no acórdão recorrido para julgar a acção 
improcedente – margem de livre decisão da Administração, quer quanto à 
oportunidade, quer quanto ao conteúdo – significa igualmente aceitar que os 
poderes de fiscalização da legalidade urbanística cometidos por lei às câmaras 
municipais ou aos respectivos presidentes não têm qualquer valor operativo, 
esvaziando de conteúdo as normas imperativas contidas, neste caso, no regime 
jurídico da RAN [DL nº 196/89, de 14/6], nomeadamente no seu artigo 8º.  
VI – No caso dos autos, estando a obra em causa a ser levada a cabo em 
terrenos integrados na RAN, o seu licenciamento carecia de prévio parecer 
favorável da comissão regional da reserva agrícola [cfr. artigo 9º do DL nº 
196/89], a qual, como se viu, emitiu parecer desfavorável […].  
VII – Ora, sendo tal parecer vinculativo, a única conclusão lógica a tirar é que a 
obra em causa não seria nunca susceptível de legalização (…) E, sendo 
assim, a discricionariedade do presidente da câmara, no tocante à ordem 
de demolição e posse administrativa dos terrenos, ficou reduzido a zero, 
sob pena de, desse modo, se estar a eximir do exercício das suas 
competências em matéria de fiscalização da legalidade urbanística.”  

 

Acórdão do TCASul, de 4 de março de 2010, Processo n.º 2152/06  
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Demolição da obra – a decisão  
 “I – A demolição de obras não licenciadas só deve ser ordenada como 

última e indeclinável medida sancionatória da ilegalidade cometida, 
por força dos princípios da necessidade, adequação e indispensabilidade 
ou menor ingerência possível, decorrentes do princípio da 
proporcionalidade, e o poder de opção entre a demolição e a 
legalização de obras ilegais, não licenciadas, é discricionário quanto 
ao tempo da decisão, pois que esta pode ser tomada a todo o tempo. 
II – Esse poder de escolha funciona na base de um pressuposto 
vinculado, já que a demolição só pode ter lugar se a autoridade 
houver previamente concluído pela inviabilidade da legalização das 
obras, por estas não poderem satisfazer aos requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis. 
[…] 
IV – Tendo a construção ilegal sido erigida em terreno integrado na RAN 
segundo o PDM aplicável então em vigor, e tendo a zona em que tal 
terreno se situa sido retirado da RAN com a aprovação e publicação do 
Regulamento da 1ª Revisão do PDM, a Administração está vinculada a 
emitir o juízo de viabilidade de legalização da construção não licenciada, 
juízo esse que, a ser positivo, traduzindo a viabilidade da 
conformação da obra com o bloco de legalidade actual, afastará a 
hipótese da demolição.” 

 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 7 de Abril de 2011 (processo 0601/10)  



 

“3. Tendo o acto impugnado nos autos principais, de licenciamento de uma 

obra, sido declarado nulo por violação do disposto no art. 20º, nº 5, (…) não é 

possível sanar esta nulidade e a possibilidade e substituir a demolição pela 

legalização 

4. Em concreto não pode ser legalizada a obra com base em futura e 

incerta, quanto ao tempo e ao modo, revisão do PDM de Baião, com a 

alteração da norma que fixa a dimensão mínima da parcela para a construção 

de habitações em espaços agrícolas, ou mesmo da delimitação do aglomerado 

urbano da freguesia de Tresouras, onde se situa o terreno. 

5. Põem-se aqui em causa, a par dos princípios da adequação e da 

proporcionalidade, a penderem para a legalização da obra, os princípios da 

igualdade e da legalidade que, no caso, se mostram proeminentes, a impor a 

demolição.” 

 

Ac. do TCANorte, 9 de setembro de 2011, Processo n.º 367-A/98 – Porto  
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Demolição da obra – a decisão  
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Demolição da obra – a decisão  

“o que determina o n.º 2 do artigo 106.º não é que a demolição não 

pode ser ordenada se a obra for susceptível de ser licenciada, 

o que poderia pressupor um juízo abstracto dessa susceptibilidade 

– e que correspondia à versão inicial do RJUE, entretanto 

deliberadamente alterada -, mas que a demolição pode ser evitada 

se a obra for susceptível de ser licenciada” 

“…não tendo o interessado promovido a sua regularização (só a 

ele competia fazê-lo, não podendo a Administração substituí-lo para 

este efeito), terá a Administração de adoptar a única alternativa 

possível no caso – a ordem de demolição.” 

 

Fernanda Paula Oliveira e Dulce Lopes  

Direito do Urbanismo  - Casos Práticos Resolvidos 
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Juízo sobre a possibilidade de “legalização” 

 

Insuscetível de “legalização” 
 

Suscetível de  legalização 

 

Vinculado a não 

ordenar a demolição 

 

Notificação  

para “legalizar” 

 

Vinculado a ordenar  

a demolição 

De imediato 

“a todo o tempo” 

Adiar a decisão prazo razoável  

e motivo justificado  

Vinculado a 

ordenar a demolição 

Pode não ordenar  

a demolição 

Ponderação interesses 

Se não “legaliza” 
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Demolição da obra / reposição do terreno –  

procedimento 
 Fiscalização administrativa ou “notícia da ilegalidade” 

 Projeto de decisão de demolição da obra / reposição do 
terreno  

 Audiência dos interessados (do titular do alvará de licença ou 
apresentante da comunicação prévia e do proprietário do imóvel ou 
seu representante)   - prazo 15 dias  - n.º 3 do artigo 106.º 

 Ordem de demolição da obra / reposição do terreno com 
fixação de prazo para o efeito  

 Notificação  

 Execução voluntária ou 
(Decorrido o prazo sem que a ordem de demolição da obra ou de reposição do terreno 

se mostre cumprida)   

 Determinada a demolição da obra ou a reposição do 
terreno (operação material) por conta do “infractor” 

(não há lugar a “nova audiência prévia” – Acórdão TCANorte 4 de maio de 
2012 – Processo n.º 255/04.1BEBRG) 



31 

Cessação da utilização 

 
Artigo 109.º do RJUE 

 Ordem de cessação, num determinado 

prazo, da utilização de edifícios ou de suas 

frações autónomas quando: 

 Sejam ocupados sem a necessária autorização 

de utilização ou 

 Estejam a ser afetos a fim diverso do previsto no 

respetivo alvará 
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O incumprimento das medidas 

 
O incumprimento das medidas de tutela da 

legalidade urbanística 

permite …  

 A execução coerciva 

gera … 

 Responsabilidade criminal (n.º 1 do artigo 100.º do 

RJUE – crime de desobediência) 

 É punível como contraordenação o prosseguimento 

de obras cujo embargo tenha sido legitimamente 

ordenado (alínea h) do artigo 98.º do RJUE) 
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A execução coerciva 

 
 Posse administrativa do imóvel por forma a permitir a 

execução coerciva (artigos 107.º e 108.º do RJUE): 
 Do embargo 

 Dos trabalhos de correção ou alteração (tratando-se de obras de 
urbanização ou outras obras indispensáveis para assegurar a 
proteção de interesses terceiros ou o correto ordenamento do 
território) 

 Da demolição da obra ou reposição do terreno 

 Competência do Presidente da Câmara 

 Despejo administrativo (artigo 92.º do RJUE) - Quando 
os ocupantes dos edifícios ou suas frações não cessem 
a utilização indevida no prazo fixado (n.ºs 2, 3 e 4 do 
artigo 109.º do RJUE) 
 Despejo que deve ser sobrestado quando a utilização seja 

habitação e o ocupante mostre que a execução gera risco de 
vida 

 Competência da Câmara 
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Os meios de reação judicial 

 

 

 Impugnação do ato administrativo 

 Adoção das providências cautelares adequadas 

 

 Condenação à prática do “ato administrativo 

legalmente devido” 

 Adoção das providências cautelares adequadas 
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Impugnação do ato administrativo 

 Ação administrativa especial de impugnação dos 
atos que determinam a aplicação das medidas de tutela 
da legalidade urbanística: embargo, realização de 
trabalhos de correção ou alteração da obra, demolição 
ou reposição do terreno e cessação de utilização 

 

 Processo cautelar pedindo a adoção das providências 
cautelares que se mostrem adequadas: 

 Suspensão de eficácia dos atos de aplicação das 
medidas 
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Condenação à prática do “ato 

administrativo legalmente devido” 
 

 Ação administrativa especial de condenação à 
prática do ato devido -  a aplicação das medidas de 
tutela da legalidade urbanística (realização de trabalhos 
de correção ou alteração da obra, demolição ou 
reposição do terreno e  cessação de utilização) 

 Processo cautelar pedindo a adoção das providências 
cautelares que se mostrem adequadas: 
 Suspensão, no todo ou em parte, dos trabalhos de execução de 

obras ou de trabalhos de remodelação de terrenos e proibição de 
prosseguimento dos trabalhos (embargo) 

 Suspensão da eficácia da licença ou da admissão da 
comunicação prévia  

 Interdição do fornecimento de energia eléctrica, gás e água às 
obras embargadas 
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Condenação à prática do “acto 

administrativo legalmente devido” 

 

Poderá a demolição ser considerada um “ato 

administrativo legalmente devido”  se se entender 

que “o poder de opção entre a demolição e a 

legalização de obras ilegais, não licenciadas, é 

discricionário quanto ao tempo da decisão, pois 

que esta pode ser tomada a todo o tempo” 

Haverá vinculação quanto à oportunidade da prática 

do ato? Poderá afirmar-se que a Administração agiu 

ilegalmente pelo facto de não ter ordenado (ainda) a 

demolição?  
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O efeito suspensivo da ação - artigo 115.º 

do RJUE 

 A ação administrativa especial de impugnação dos atos 
de aplicação das medidas de tutela da legalidade 
urbanística previstos no artigo 106.º  - demolição da 
obra e reposição do terreno – tem efeito suspensivo: 
 Com a citação a autoridade administrativa tem o dever de 

impedir, com urgência, o início ou a prossecução da execução 
do ato impugnado 

 Mas o interessado pode (antes da interposição da ação 
principal) pedir a adoção da providência cautelar de 
suspensão da eficácia do ato 
 Opera neste caso o artigo 128.º do Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos  - proibição de executar o ato (mas.. 
com a possibilidade de “resolução fundamentada”) 
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Concessão de efeito meramente 

devolutivo à acção  

A todo o tempo a até à decisão em 1.º 

instância, o juiz pode conceder o efeito 

meramente devolutivo à ação 

 Oficiosamente ou a requerimento do “recorrido” 

ou do Ministério Público 

 Caso da mesmo resultem indícios da ilegalidade 

da sua interposição ou da sua improcedência  

(da decisão cabe recurso com efeito meramente 

devolutivo, que sobe imediatamente, em 

separado) 


