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NOTA JUSTIFICATIVA 

O Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação aprovado e alterado, respetivamente, 

por deliberações da Assembleia Municipal de 30 de setembro de 2010, de 29 de abril de 2013 

e 24 de novembro de 2014, carece de ser revisto, de modo a adequá-lo à nova legislação e 

tendo ainda em conta os contributos decorrentes da sua aplicação prática. 

A entrada em vigor da nova redação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), aprovada pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 09 de setembro, em 07 de janeiro de 2015, 

veio introduzir alterações nos procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas, no 

sentido da desmaterialização e da simplificação administrativa e, ainda, no aumento da 

responsabilidade do particular. 

Neste sentido, destaca-se a nova figura de comunicação prévia com prazo, que permite ao 

interessado proceder à realização de determinadas operações urbanísticas imediatamente 

após o pagamento das taxas devidas. 

O novo conceito de reconstrução que visa incentivar a reabilitação e a regeneração do 

edificado como fatores de revitalização económica, social e cultural. 

Foi também instituído o procedimento de legalização de operações urbanísticas já concluídas 

sem procedimento de controlo prévio válido e sem autorização de utilização. 

Pretende-se, assim, com a presente revisão ao Regulamento Municipal da Urbanização 

(RMUE), a sua atualização e adequação ao mencionado Decreto-Lei nº 136/2014, de 07 de 

janeiro, de forma a operacionalizar e a definir mais claramente alguns procedimentos e a fixar 

os respetivos prazos, designadamente no que diz respeito ao procedimento da legalização. 

Por outro lado, pretende-se, também, introduzir algumas medidas corretivas no Regulamento 

Municipal, baseadas na experiência prática da sua aplicação, como seja no que diz respeito à 

utilização dos edifícios, ao exercício da fiscalização e à ocupação do espaço público por motivo 

de obras e execução de obras e outros trabalhos no solo e no subsolo do domínio público 

municipal. 

Procede-se, também, à atualização das taxas urbanísticas constantes do Anexo I do atual 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação e subsequente alteração da 

fundamentação económico financeira constante do Anexo III, mantendo-se inalterados o Anexo 

I-A, o Anexo I-B e o Anexo II. 
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No que diz respeito à ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas, umas 

derivam de imposição legal, face à entrada em vigor do Decreto-Lei nº 136/2014, de 09 de 

setembro e outras são decorrentes da aplicação prática do regulamento, não sendo possível, 

pela sua natureza, apurar um custo das medidas projetadas junto dos munícipes, mas tendo a 

revisão como objetivo melhorar e atualizar o Regulamento Municipal em vigor, traduz-se num 

benefício por permitir melhorar a qualidade dos serviços prestados aos municípios e, neste 

sentido, contribui para uma melhor e mais eficaz prossecução do interesse público. 

A consulta pública para recolha de sugestões, foi efetuada através da publicação do Edital nº 

906/2016, na 2ª Série do Diário da República nº 200, de 18 de outubro de 2016 e igualmente 

publicitado nos locais públicos do costume e no sítio da internet do Município de Beja em 

www.cm-beja.pt, não tendo sido apresentados quaisquer contributos tendo em vista a sua 

ponderação na redação do Projeto de Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação. 

Assim: 

A Assembleia Municipal de Beja, nos termos do artigo 241º da Constituição da República 

Portuguesa, do artigo 25º, nº 1, alínea g) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e dos 

artigos 96º a 101º e 135º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na sua 

sessão ordinária realizada em 21 de fevereiro de 2017, sob proposta da Câmara Municipal de 

Beja tomada ao abrigo do artigo 33º, nº 1, alínea k)do mencionado Anexo I à Lei nº 75/2013, de 

9 de setembro, aprova a Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.  
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