
 

 

Declaração de Retificação nº 1/2019 - DAU 

 

Retificação ao Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização cuja revisão aprovada em 

reunião da Câmara Municipal de 01 de fevereiro de 2017 e na sessão da Assembleia Municipal  de 

21 de fevereiro de 2017 

Nota Justificativa 

 

A Primeira Alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação entrou em vigor por 

efeito da publicação do Edital nº 7377/2013, na 2ª Série do Diário da República nº 108, de 5 de junho 

de 2013, tendo sido integralmente publicada na Edição nº 1/2013, do Boletim Municipal Eletrónico 

do Município de Beja. 

 

No Anexo I-A, que faz parte integrante do referido Regulamento Municipal, consta a fórmula de 

cálculo da taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas (TRIU), a saber: TRIU= M1 x K1 x K2. 

 

Esta fórmula tem um erro, por não prever o fator K3 que está devidamente identificado e 

descriminado na alínea e) do mesmo Anexo I-A como sendo o "Coeficiente que permite diferenciar os 

vários usos e tipologias segundo critérios previamente estabelecidos, assumindo os valores 

constantes no Quadro II do Mapa VII da fundamentação económica.". 

 

Com a entrada em vigor das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro 

ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e da necessidade de introduzir algumas 

medidas corretivas ao RMUE, baseadas na experiência prática da sua aplicação, foi revisto o referido 

Regulamento Municipal, cuja revisão entrou vigor por efeito da publicação do Edital nº 167/2017, na 

2ª Série do Diário da República nº 61, de 27 de março de 2017. 

 

Na Revisão mantiveram-se todos os Anexos que integram a Primeira Alteração ao RMUE, incluindo o 

Anexo I-A, mantendo-se o erro na fórmula da TRIU, que, só recentemente foi detetado. 

 

Tratando-se de um notório erro material de escrita, suscetível de retificação nos termos do artigo 

174º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em Anexo ao Decreto-Lei nº 

4/2015, de 7 de janeiro. 



 

 

Assim, nos termos do artigo 174º do CPA, e no uso dos poderes regulamentares conferidos às 

autarquias locais pelo artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e do estabelecido nos 

artigos 25º, nº 1, alínea g) e 33º, nº 1, alínea k) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, a 

Assembleia Municipal na sua sessão de 25.02.2019, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou a 

Retificação ao Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, cuja revisão foi aprovada em 

reunião da Câmara Municipal de 01 de fevereiro de 2017 e na sessão da Assembleia Municipal  de 21 

de fevereiro de 2017. 

 

Artigo Único 

Retificação da fórmula constante do Anexo I-A que faz parte integrante do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação (RMUE) 

 

No Anexo I-A onde se lê: TRIU= M1 x K1 x K2, deve ler-se: TRIU= M1 x K1 x K2 x K3. 

 

Passando o Anexo I-A a ter a seguinte redação: 

 

 
ANEXO I-A 

TAXA PELA REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS 

 

A taxa devida pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, 

corresponde à contrapartida pelo investimento municipal na realização e manutenção das 

infraestruturas gerais e equipamentos, e é fixada em função do montante previsto no 

programa plurianual de investimentos municipais, tendo ainda em conta a utilização e a 

tipologia das edificações, sua localização em áreas geográficas diferenciadas, em função 

da área a construir, de acordo com a fórmula seguinte: 

TRIU = M1 x K1 x K2 X k3 

a) TRIU - Valor da taxa devida ao Município (em euros) pelo investimento municipal na 

realização, reforço e manutenção das infraestruturas urbanísticas. 



 

b) M1 – Área de construção nova ou objeto de ampliação (em metros quadrados). 

c) K1 - Valor da TRIU por metro quadrado, calculado com base no PPI, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

K1 = ( β1 / β2) x β3 

c.1) β1 – Corresponde ao valor da amortização anual do investimento municipal na 

realização, reforço e manutenção de infra-estruturas; o cálculo deste valor baseou-se no 

PPI realizado no ano mais coerente com a realidade das Câmaras Municipais envolvidas 

neste estudo e num prazo médio de vida útil dos investimentos municipais realizados 

nesse ano (PPI / anos vida útil). 

c.2) β2 – Área total de construção nova ou ampliação (em metros quadrados) realizado 

no ano mais coerente com a realidade das Câmaras Municipais em estudo, tendo em 

conta uma taxa de crescimento prevista do mesmo, para os anos subsequentes (M2 x (1 

+ taxa crescimento). 

c.3) β3 – Corresponde a seguinte ponderação: PPI / (PPI + IMI + IMT) 

d) K2 – Coeficiente correspondente às áreas geográficas distintas do Município e assume 

os valores constantes no Quadro I do Mapa VII da fundamentação económica. 

e) K3 – Coeficiente que permite diferenciar os vários usos e tipologias segundo critérios 

previamente estabelecidos, assumindo os valores constantes no Quadro II do Mapa VII 

da fundamentação económica. 

f) PPI – para efeitos da aplicação da presente fórmula o programa plurianual de 

investimentos municipais contempla a totalidade dos investimento municipais na 

execução, manutenção e reforço das infraestruturas gerais, incluindo os realizados pelos 

serviços municipais e os realizados através das juntas de freguesia, das empresas 

municipais, das associações municipais e das empresas concessionárias de espaços 

municipais por transferências efetuadas a partir do orçamento municipal. 

 



 

 


