
SEGUNDA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA 

EDIFICAÇÃO (RMUE) 

 

O Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação aprovado e alterado, 

respetivamente, por deliberações da assembleia municipal de 30 de Setembro de 2010 e de 

29 de Abril de 2013, carece de ser adaptado ao disposto no Decreto-Lei nº 169/2012, 

aprovou o SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR), havendo, em concreto, a 

necessidade de serem definidos os critérios a observar na avaliação da salvaguarda do 

equilíbrio urbano e ambiental para efeitos de verificação da condição referida nos nºs. 6 e 7 

do artigo 18º. 

É necessário, também, o estabelecimento de taxas, nos termos do artigo 81º do SIR, para os 

procedimentos referidos no artigo 79º, nº 1, sendo a Câmara Municipal a entidade 

coordenadora. 

Por outro lado, face à implementação do sistema informático a que se refere o artigo 8º-A 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-lei nº 555/99, de 

16 de Dezembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março, há 

a necessidade de criação de um conjunto de normas técnicas que disciplinem a instrução 

dos procedimentos do urbanismo em formato digital e, por conseguinte, compatibilizem a 

desmaterialização dos processos e a simplificação administrativa, consituíndo o Anexo IV do 

presente Regulamento. 

Assim: 

Submete-se à aprovação da Câmara Municipal o presente projeto da Segunda Alteração ao 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação para que, após submetida a 

discussão pública, seja proposto a sua aprovação pela Assembleia Municipal, ao abrigo do 

disposto no artigo 53º, nº 2, alínea a) e no artigo 64º, nº 6, alínea a), ambos da lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, na redação conferida pela Lei nº 5/2002, de 11 de Janeiro (Lei 

das Autarquias Locais). 

 

 



Artigo 1º 

Objeto 

O presente diploma regulamentar procede à segunda alteração ao Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 30 de 

Setembro de 2010. 

Artigo 2º 

Alteração ao articulado 

O artigo 71º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, passa a ter a 

seguinte redação: 

Artigo 71º 

Sistema da Indústria Responsável (SIR) 

1. Pode ser autorizada a instalação de estabelecimento industrial a que se refere a 

parte 2-A e B do anexo I ao SIR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de 

Agosto, em edifício cujo alvará de utilização admita comércio ou serviços ou em 

prédio urbano destinado a habitação, desde que não haja impacto relevante no 

equilíbrio urbano e ambiental. 

2. Para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a instalação dos 

estabelecimentos industriais referidos no número anterior deve obedecer aos 

seguintes critérios: 

a) Obtenção de autorização da totalidade dos condóminos, em edifícios constituídos 

em regime de propriedade horizontal; 

b) Os efluentes resultantes da atividade a desenvolver devem ter características 

similares às águas residuais domésticas; 

c) Os resíduos resultantes da atividade a desenvolver devem apresentar características 

semelhantes a resíduos sólidos urbanos; 



d) O ruído resultante da laboração não deve causar incómodos a terceiros, garantindo-

se o cabal cumprimento do disposto no artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído; 

e) O estabelecimento industrial a instalar deverá garantir as condições de segurança 

contra incêndios em edifícios, nos termos do disposto no Regulamento de Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios. 

Artigo 3º 

Alterações à tabela de taxas urbanísticas 

É anulada a rubrica 1.16. Registo de estabelecimento industrial, da tabela de taxas 

urbanísticas, que constitui o anexo I ao Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, passam a ter a seguinte redação:  

1.16 – Instalação, alteração e verificação de estabelecimentos industriais tipo 3: 

1.16.1. Receção de mera comunicação prévia, submetida on-line via Balcão do 

Empreendedor………………………………………………………………………………………………………………………….……....80,00€ 

1.16.2. Receção de mera comunicação prévia, entregue no canal presencial e verificação da 

sua conformidade…………………………………………………………………………………………………………….…………97,53€ 

1.16.3. Vistorias prévias relativas ao procedimento de mera comunicação prévia de 

estabelecimento industrial para exercício de atividade agroalimentar que utilize matéria 

prima de origem animal não transformada ……………………………………..……………………………….………95,10€ 

1.16.4. Vistorias de conformidade para verificação do cumprimento dos condicionantes 

legais ou de cumprimento das condições anteriormente fixadas para o exercício da atividade 

ou do cumprimento das medidas impostas nas decisões proferidas sobre reclamações e os 

recursos hierárquicos, bem como para instruir a apreciação de alterações ao 

estabelecimento industrial……………………………………………………………………………………………………….……47,54€ 

1.16.5. Vistorias de conformidade para verificação definidas no ponto 1.16.4, relativas a 

estabelecimento industrial para exercício de atividade agro-alimentar que utilize matéria 

prima de origem animal não transformada………………………………………………………………………….……95,10€ 

1.16.6. Selagem e desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos………..…47,54€ 



1.16.7. Vistorias para verificação do cumprimento das medidas impostas aquando da 

desativação definitiva do estabelecimento industrial……………………………………………………….……71,32€ 

1.16.8. Outras vistorias previstas na legislação aplicável………………………………………………….……71,32€ 

 

Artigo 4º 

Fundamentação económico-financeira 

A fundamentação económico-financeira das taxas do SIR, teve por base o Relatório do 

grupo de trabalho incumbido da identificação de uma proposta de taxas e respetiva 

fundamentação, que acompanha da Circular nº 67/2013-LR, de 22 de Abril de 2013, da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

Artigo 5º 

Aditamento ao articulado 

É aditado ao Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação o artigo 8º-A, com a 

seguinte redação: 

Artigo 8º-A 

Sistema informático 

1 – A tramitação dos procedimentos de informação prévia, de licença administrativa, de 

autorização de utilização e de comunicação prévia e demais operações urbanísticas é 

realizada informaticamente, com recurso ao sistema informático adotado pelo Município de 

Beja, o qual permite designadamente: 

a) A entrega de requerimentos e comunicações; 

b) A consulta pelos interessados do estado dos procedimentos; 

c) A submissão dos procedimentos a consulta por entidades externas ao Município; 



d) O controlo dos prazos de apreciação para cada fase do procedimento; 

2 - A apresentação dos requerimentos ou da comunicação, bem como dos demais 

elementos instrutórios deve ser feita por via eletrónica e instruída com assinatura digital 

qualificada, de acordo com as Normas Técnicas de Instrução de um Processo de Operação 

Urbanística em Formato Digital, nos termos do Anexo IV do presente Regulamento.  

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, admite-se o recurso à instrução ou 

tramitação em papel, nos procedimentos em curso ou em caso de inexistência ou 

indisponibilidade do sistema informático. 

Artigo 6º 

Entrada em vigor 

A presente alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação entra em 

vigor no dia seguinte à sua publicação na 2ª Série do Diário da República. 

 

 

 


