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REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DE 

EDIFICAÇÃO 

 

CAPITULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

1. O presente regulamento estabelece os princípios e regras aplicáveis em matéria de 

urbanização e edificação e regula as relações jurídico-tributárias geradoras da 

obrigação de pagamento de taxas pela realização de operações urbanísticas. 

2. As disposições do presente regulamento são aplicáveis aos órgãos, serviços e 

organismos municipais e demais entidades que exerçam competências municipais em 

regime de delegação na área territorial do município e vinculam direta e imediatamente 

entidades públicas e privadas. 

 

Artigo 2.º 

Interpretação normativa 

1. Na determinação do sentido das normas constantes do presente regulamento e em 

quaisquer instrumentos de gestão territorial aplicáveis são observadas as regras e os 

princípios gerais de interpretação e aplicação das leis. 

2. Sempre que nas normas constantes do presente regulamento ou em instrumentos 

de gestão territorial aplicáveis se empreguem termos próprios de outros ramos de 

direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, 

salvo se outro decorrer expressamente do texto da norma. 

3. Persistindo dúvida insanável sobre o exato sentido das normas a aplicar, deve 

efetuar-se uma interpretação que seja conforme à aplicação dos conceitos técnicos 

gerais e correntes e de acordo com os usos e práticas comummente aceites como 
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tecnicamente corretas entre os profissionais da área técnica ou áreas técnicas 

envolvidas. 

4. As normas de natureza tributária, proibitiva ou sancionatória, previstas no presente 

regulamento ou em instrumentos de gestão territorial, não são suscetíveis de 

integração analógica, admitindo, contudo, interpretação extensiva.  

 

Artigo 3.º 

Definições regulamentares 

1.  Na interpretação de conceitos e expressões adotados no presente regulamento que 

não constem expressamente indicados nos números seguintes deverá atender-se às 

definições legais e regulamentares aplicáveis, em especial, os conceitos técnicos 

estabelecidos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos 

instrumentos de gestão territorial. 

2.  Para efeitos da aplicação do disposto no presente regulamento entende-se por: 

a) «Edificação»: a atividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, 

alteração ou conservação de um imóvel destinado a utilização humana, bem como de 

qualquer outra construção que se incorpore no solo com caráter de permanência; 

b) «Utilização»: o uso proposto para edifício, fração autónoma ou unidade de 

ocupação, o qual pode compreender um uso para habitação, comércio, indústria, 

serviços públicos e privados ou exercício de culto religioso e a fruição cultural; 

c) «Fração autónoma»: a unidade independente, distinta e isolada entre si, com saída 

própria para uma parte comum de um prédio ou para a via pública que constitua parte 

integrante de um edifício ou conjunto de edifícios constituído em propriedade 

horizontal; 

d) «Unidade de ocupação»: a parte de uma edificação suscetível de constituir uma 

fração autónoma nos termos da alínea anterior; 

e) «Equipamento lúdico ou de lazer»: as construções não cobertas desde que 

associados a uma edificação principal com área inferior à desta última que se 
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destinem a ser utilizadas durante os períodos de recreação ou ócio dos seus 

ocupantes, excluindo a edificação de piscinas. 

f) «Legalização»: o procedimento destinado à regularização legal e regulamentar de 

operações urbanísticas executadas sem a adoção do procedimento legal de controlo 

prévio a que se encontravam adstritas. 

g) Obras de reconstrução – as obras de construção subsequentes à demolição, total 

ou parcial, de uma edificação existente, das quais resulte a reconstituição da estrutura 

das fachadas. 

h) Estrutura das fachadas – matriz definidora da composição geral das fachadas da 

qual faz parte integrante a sua estrutura resistente, os vãos e outros elementos 

salientes e reentrantes ou infraestruturas de caráter permanente. 

i) Telas finais – peças desenhadas e escritas do projeto, integrando as retificações e 

alterações introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que foi efetivamente 

construído. 

3.  Para efeitos da aplicação do disposto no presente regulamento encontram-se 

incluídas na alínea a) do n.º 2 todas as operações materiais de edificação às quais se 

aplique subsidiariamente o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação ainda que 

sejam objeto de regulamentação específica em regulamento ou lei especial. 

4.  Para efeitos da aplicação do disposto no presente regulamento encontram-se 

incluídas na alínea b) do n.º 2 todas as operações materiais de utilização às quais se 

aplique subsidiariamente o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação ainda que 

sejam objeto de regulamentação específica em regulamento ou lei especial. 

5.  Para efeitos da aplicação do disposto no presente regulamento e tendo em vista a 

concretização dos conceitos previstos nas alíneas g) e h) do nº 2, considera-se que, 

na operação urbanística a executar deve ser utilizado o mesmo tipo de materiais e 

tecnologia construtiva da fachada original.        
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Artigo 4.º 

Interpretação gráfica 

1. Na interpretação das peças desenhadas e demais elementos gráficos que 

constituam parte integrante de quaisquer projetos ou instrumentos de gestão territorial 

não pode ser adotado um sentido que não tenha um mínimo de suporte ou 

correspondência no conjunto de documentos que traduzam os atos e formalidades que 

integraram o procedimento administrativo de aprovação, alteração ou revisão. 

2. Na interpretação das peças desenhadas e demais elementos gráficos que 

constituam parte integrante dos projetos e dos instrumentos de gestão territorial são 

observadas as regras e os princípios de ordem técnica que presidiram à sua 

elaboração. 

3. Havendo conflito entre as peças escritas e as peças desenhadas e demais 

elementos gráficos que constituam parte integrante do mesmo projeto ou instrumento 

de gestão territorial prevalece o disposto nestas últimas, exceto nos casos em que a 

parte afetada pela desconformidade seja objeto de alteração em momento prévio à 

sua aprovação. 

 

Artigo 5.º 

Interpretação autêntica 

1. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação das 

disposições e peças desenhadas constantes do presente regulamento ou em 

quaisquer instrumentos de gestão territorial aplicáveis que não possam ser resolvidas 

pelo recurso aos critérios referidos nos artigos anteriores podem ser objeto de 

interpretação autêntica por parte dos órgãos competentes, desde que sejam 

observados os procedimentos e formalidades legais previstos para a sua elaboração e 

aprovação. 

2. As orientações sobre casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e 
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aplicação das disposições e peças desenhadas constantes do presente regulamento 

ou em quaisquer instrumentos de gestão territorial aplicáveis que não obedeçam ao 

disposto no número anterior apenas podem ser dotados de eficácia interna. 

 

Artigo 6.º 

Resolução de conflitos 

1. A resolução de conflitos referentes à aplicação do presente regulamento de 

urbanização e edificação poderá ser resolvido pela intervenção de uma comissão 

arbitral nos termos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, desde 

que o interessado o requeira. 

2. O requerimento deve indicar o representante do interessado na comissão arbitral e 

a Câmara Municipal deverá nomear o seu representante no prazo máximo de um mês 

contado da data de apresentação do requerimento pelo interessado. 

3. O requerimento, tratando-se de litígios relacionados com a prática de atos 

administrativos ao abrigo do presente regulamento, deve ser apresentado dentro do 

prazo legal para intentar a respetiva impugnação judicial, atendendo-se, se houver 

prazos diferentes, ao que terminar em último lugar. 

 

CAPITULO II 

Marcha do procedimento 

 

Artigo 7.º 

Âmbito de aplicação 

1.  O disposto no presente capítulo aplica-se subsidiariamente aos procedimentos 

administrativos nos quais sejam formulados pedidos de prática de autorizações, 

licenças e demais atos administrativos que confiram direitos, vantagens ou removam 

obstáculos jurídicos em matéria de urbanização e edificação, sempre que tais matérias 

não sejam objeto de regulação específica em regulamento ou lei especial. 
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2.  O disposto no presente capítulo aplica-se, ainda, com as devidas adaptações, aos 

procedimentos administrativos nos quais sejam formulados pedidos de prática de atos 

instrumentais em matéria de urbanização e edificação, tais como a certificação do 

cumprimento dos requisitos da constituição de prédio em propriedade horizontal ou de 

destaque, os pedidos de prestação de caução, a realização de vistorias e outras 

diligências semelhantes requeridas pelos interessados. 

 

Artigo 8.º 

Requerimento inicial 

1. O requerimento inicial dos pedidos de informação prévia, de licença administrativa, 

de autorização de utilização e de comunicação prévia e de quaisquer outros pedidos a 

que haja lugar no âmbito das situações contempladas pelo presente regulamento, no 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação ou em lei ou regulamento especial que 

remete para este regime será efetuado e instruído nos termos previstos no art. 9.º 

deste regime Jurídico e demais legislação legal e regulamentar aplicável e, ainda, de 

acordo com as normas de instrução disponibilizadas no sítio oficial do Município de 

Beja na internet (www.cm-beja.pt) e nos locais de atendimento municipal, em 

conformidade com o Anexo V do presente Regulamento. 

2.Nas situações de inexistência ou indisponibilidade do sistema informático, os 

procedimentos devem decorrer com recurso a outros suportes digitais e com recurso a 

papel. 

3.Enquanto não for atingida a desmaterialização total, é obrigatória a entrega de uma 

cópia das peças instrutórias em papel e um exemplar em suporte informático do 

processo completo. Sendo ainda obrigatória a entrega das cópias, em formato papel, 

necessárias à consulta das entidades externas que ainda não estejam habilitadas a 

consultas em formato digital. 

4.Os elementos que fazem parte do suporte informático devem ser assinados 

digitalmente, de acordo com as normas de instrução mencionadas no nº 1. 

http://www.cm-beja.pt/
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5.A simples apresentação do requerimento inicial dirigido à prática dos atos referidos 

no número anterior implica o pagamento imediato da taxa devida pela apreciação dos 

pedidos ou no prazo máximo de três dias úteis contados da receção da notificação da 

liquidação quando por qualquer motivo não imputável ao requerente não seja possível 

promover a imediata liquidação da taxa. 

6. O não pagamento da taxa nos termos previstos no número anterior determina que o 

procedimento seja arquivado e declarado deserto por facto imputável ao particular nos 

termos do artigo 111.º do Código de Procedimento Administrativo. 

7. O requerente, de modo a permitir a liquidação pelos serviços das taxas previstas no 

n.º 5 do presente artigo, deve instruir os pedidos com uma declaração de acordo com 

o modelo constante do anexo II ao presente regulamento, no qual identificará os 

elementos de facto essenciais à liquidação da taxa devida pela apreciação dos 

pedidos. 

8. Os interessados que mencionem no requerimento inicial a existência de uma 

isenção legal ou regulamentar e juntem com o mesmo documento comprovativo da 

atribuição de uma isenção total das taxas municipais ou apresentem documento 

comprovativo de terem requerido a isenção das taxas nos termos do n.º 4 do artigo 9.º 

do Regulamento Geral de Taxas Municipais, ficam dispensados de proceder ao 

pagamento prévio das taxas pela apreciação dos pedidos a que se alude no n.º 5 do 

presente artigo. 

9. O modelo geral de declaração que constitui o anexo II ao presente regulamento 

será adaptado por simples decisão do Presidente da Câmara Municipal em 

conformidade com a tabela de taxas que titula e com respeito pelo disposto o presente 

regulamento. 

10. Enquanto se mantiver a apresentação simultânea de peças instrutórias em papel e 

formato digital, essa entrega deverá ser acompanhada de declaração subscrita pelos 

autores ou pelo coordenador do projeto, a comprovar que os dois formatos 

apresentam a mesma informação, em conformidade com o Anexo VI do presente 
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Regulamento. 

 

Artigo 9.º 

Pedidos especiais 

1. Os pedidos de colocação de vitrinas, tabuletas, candeeiros, anúncios ou quaisquer 

outros objetos nos edifícios ou outros acessórios, quando visíveis da via pública, e a 

construção ou instalação de canos em frontarias, equipamentos de painéis solares, 

geradores eólicos e coletores solares térmicos, devem ser instruídos com os seguintes 

elementos: 

a) Planta de localização fornecida pela Câmara Municipal, com indicação do local da 

pretensão; 

b) Fotografia a cores do local e da envolvente; 

c) Memória descritiva e justificativa referindo o tipo de material a utilizar, tempo de 

execução da obra e demais elementos elucidativos; 

d) Desenhos cotados e à escala 1/50 ou 1/20 que indique com precisão a posição do 

elemento publicitário ou outro e as cores.   

 

Artigo 10.º 

Certidão para edificações anteriores à exigência legal de licenciamento 

1. O pedido de emissão de certidão de construção legal pela antiguidade, desde que o 

prédio não tenha, entretanto, sofrido obras de alteração sujeitas a controlo prévio, 

deve ser formulado sob a forma de requerimento escrito dirigido ao Presidente da 

Câmara Municipal onde se indique os fundamentos de facto e de direito que justificam 

a pretensão e deve ser instruído com os seguintes elementos: 

a) Documento comprovativo da qualidade de qualquer direito que confira a faculdade 

de realização da operação; 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória 

do Registo predial referente ao prédio abrangido; 
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c) Caderneta predial urbana atualizada com indicação da data em que foi inscrito no 

Serviço de Finanças pela primeira vez. 

d) Planta de localização fornecida pela Câmara Municipal, com indicação precisa da 

localização do prédio; 

e) Fotografia do imóvel ou ortofotomapas ou mapas de cadastro; 

2.Na impossibilidade de entrega dos elementos previstos no número anterior é devida 

vistoria para a verificação de indícios claros do imóvel e respetiva datação. 

3.O Presidente da Câmara Municipal, além dos elementos referidos nos números 

anteriores, poderá determinar a junção de elementos complementares que se mostrem 

necessários à correta compreensão dos pedidos em função, nomeadamente da 

natureza e da localização da operação urbanística pretendida, aplicando-se, na sua 

falta e com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 11.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 

Artigo 11.º 

Certidão para o destaque 

1. O pedido de emissão de certidão que comprove a verificação dos requisitos do 

destaque de parcela de prédio deve ser formulado sob a forma de requerimento 

escrito dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e ser instruído com os seguintes 

elementos: 

a) Documento comprovativo da qualidade de qualquer direito que confira a faculdade 

de realização da operação; 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória 

do Registo predial referente ao prédio abrangido, atualizada; 

c) Caderneta predial atualizada; 

d) Autorização escrita dos demais comproprietários, se for o caso; 

e) Cópias dos alvarás de autorização de utilização das edificações existentes; 

f) Planta de localização fornecida pela Câmara Municipal; 
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g) Levantamento topográfico, com indicação da área do prédio de origem, da área da 

parcela a destacar, de acordo com o seguinte: 

i) Limite da área do prédio de origem a vermelho, e respetivas confrontações; 

ii) Limite da área da parcela a destacar a azul; 

iii) Implantação das edificações existentes e previstas, com indicação do uso; 

 

Artigo 12.º 

Certidão para a constituição de prédio em propriedade horizontal 

1. O pedido de emissão de certidão que comprove a verificação dos requisitos da 

constituição do prédio ou conjunto de prédios em propriedade horizontal ou a sua 

alteração deve ser formulado sob a forma de requerimento escrito dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal e ser instruído com os seguintes elementos: 

a) Documento comprovativo da qualidade de qualquer direito que confira a faculdade 

de realização da operação; 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória 

do Registo predial referente ao prédio abrangido, atualizada; 

c) Caderneta predial atualizada; 

d) Memória descritiva onde deve constar a descrição sumária do prédio, com 

indicação da área total do terreno, área de implantação e do logradouro, identificação 

das frações autónomas, que deverão ser designadas por letras e partes comuns. 

e) A descrição das frações deve ser feita com indicação da sua composição, respetivo 

uso e número de polícia (quando existir), bem como a permilagem de cada uma delas 

relativamente ao valor total do prédio; 

f) Peças desenhadas onde conste a composição, identificação e designação de todas 

as frações, bem como as partes comuns. 

g) Autorização escrita dos demais comproprietários do prédio, quando for o caso. 
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Artigo 13.º 

Prestação de caução 

1. O pedido de prestação de caução deve ser formulado sob a forma de requerimento 

escrito dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e deve indicar os motivos que 

determinam a prestação de caução e o modo como se propõe prestá-la. 

2. Sempre que o presente regulamento ou o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação obrigue ou autorize a prestação de caução sem designar a espécie de que 

ela se deve revestir, a caução é prestada a favor da pessoa coletiva pública município, 

mediante garantia bancária autónoma à primeira solicitação, hipoteca sobre bens 

imóveis, depósito em dinheiro ou seguro-caução. 

3. A Câmara Municipal pode deliberar autorizar a prestação de caução por outros 

meios que não os previstos no número anterior, sempre que os considere idóneos a 

acautelar os interesses que se pretendem ver garantidos. 

4. A caução a que alude o n.º 6 do art. 23.º e no n.º 2 do artigo 86.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação é fixado pela decisão que deferir o pedido e será 

liberada após ser comprovado o cumprimento das obrigações que a mesma visa 

acautelar. 

 

Artigo 14.º 

Legalização 

1. Sem prejuízo da eventual responsabilidade civil, criminal ou disciplinar a que haja 

lugar, aos pedidos de legalização de operações urbanísticas executados sem a 

adoção do procedimento legal de controlo prévio a que se encontravam legalmente 

adstritas, aplicar-se-ão, devidamente adaptados, as formas de procedimento de 

controlo prévio a que haja lugar de acordo com o disposto nos artigos 4.º e 6.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e demais legislação especial aplicável. 

2. À legalização de operações urbanísticas, nos termos referidos no número anterior, 

não serão aplicáveis as disposições legais ou regulamentares para as quais não 
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procedam as razões justificativas da regulamentação do caso previsto na lei ou em 

regulamento, designadamente: 

a) A comunicação prévia com referência a obras já totalmente executadas não carece, 

nomeadamente, de ser instruída com apólice de seguro, termos de responsabilidades 

assinados pelo diretor de fiscalização, declaração da titularidade de alvará, livro de 

obra e plano de segurança e saúde; 

b) O pedido de emissão de alvará de licenciamento referente a obras já totalmente 

executadas não carece, nomeadamente, de ser instruída com apólice de seguro, 

termos de responsabilidades assinados pelo diretor de fiscalização, declaração da 

titularidade de alvará, livro de obra e plano de segurança e saúde.  

3. Quando não seja possível a apresentação de algum dos projetos de especialidades 

definidos na Portaria que identifica os elementos instrutórios a apresentar, estes 

podem ser substituídos pelos seguintes documentos: 

a) Projeto de estabilidade: pode ser substituído por termo de responsabilidade de 

técnico legalmente habilitado para o efeito, em que este se responsabilize pelos 

aspetos estruturais da obra realizada. 

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica ou ficha eletrotécnica: pode 

ser apresentada prova de que o edifício já se encontra alimentado diretamente pela 

rede de distribuição. 

c) Projeto de instalação de gás: pode ser substituído por certificado de inspeção de 

instalação de gás que ateste que o edifício é servido pela rede de gás. 

d) Projeto de ITED: caso o edifício já se encontre alimentado diretamente pela rede de 

distribuição e seja apresentada a respetiva prova. 

e) Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais: pode ser 

apresentado o contrato de fornecimento de água. 

f) Estudo de comportamento térmico: pode ser apresentado o certificado emitido no 

âmbito do Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar no 

Interior dos Edifícios. 
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g) Projeto de acondicionamento acústico: pode ser apresentado o certificado 

comprovativo da verificação, por ensaios, do cumprimento do Regulamento Geral do 

Ruído. 

4. Poderá dispensar-se a apresentação de algum dos elementos referidos nas alíneas 

a) a g) do nº 3 do presente artigo, desde que à data da construção não haja previsão 

legal da sua existência e desde que o requerente apresente prova, mediante registos 

fotográficos, cartográficos ou outros caraterizadores da edificação objeto de 

legalização. 

5. À legalização de operações urbanísticas sujeitas ao disposto em leis especiais, 

nomeadamente, às operações urbanísticas sujeitas ao regime jurídico excecional para 

a reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal e ao sistema da 

indústria responsável, aplica-se o disposto no presente artigo em tudo o que não seja 

expressamente contrariado pelo respetivo regime especial. 

6.As operações urbanísticas que não se encontravam sujeitas a qualquer forma de 

licenciamento ou controlo prévio à data da sua execução não são suscetíveis de 

legalização ao abrigo da presente disposição, podendo o Presidente da Câmara 

Municipal certificar a legalidade da construção nos termos do artigo 10.º. 

7.A legalização é sempre precedida de vistoria municipal, a realizar pela Comissão de 

Vistorias, da qual será imediatamente lavrado o respetivo auto, com a identificação do 

imóvel; a descrição do estado do mesmo e os trabalhos de correção necessários, se 

for o caso.  

Artigo 15.º 

Dos prazos e do título da legalização 

1. A Câmara Municipal notifica os interessados para procederem à legalização de 

operações urbanísticas num prazo adequado para o efeito, o qual não pode ser inferior 

a 20 dias e nem superior a 90 dias, sem prejuízo de possibilidade de prorrogação por 

uma única vez, mediante pedido devidamente fundamentado. 

2. Sempre que da apreciação da pretensão se conclua não ser necessária a 
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realização de obras de correção, a deliberação final do procedimento de legalização 

pela Câmara Municipal decide, simultaneamente, sobre a legalização e sobre a 

utilização pretendida. 

3. Caso da vistoria mencionada no nº 7 do artigo anterior resulte a necessidade de 

efetuar obras de correção no edifício existente, o interessado terá de elaborar os 

projetos correspondentes e a execução de obras é titulada por um alvará de obras de 

edificação cujo requerimento deve ser feito nos termos da legislação em vigor, 

seguindo-se o requerimento de autorização de utilização nos termos legalmente 

definidos. 

4. O prazo para proceder ao pedido de emissão do alvará de autorização de utilização 

é de 30 dias contados da notificação da deliberação referida no nº 2. 

5. O alvará a emitir especifica os requisitos legais contidos nas portarias aplicáveis e, 

ainda, a indicação de que a operação urbanística foi sujeita ao procedimento de 

legalização previsto no artigo 102º-A do RJUE. 

6. A legalização de operações urbanísticas está sujeita ao pagamento das taxas 

previstas na tabela constante do Anexo I do presente Regulamento, referentes ao 

procedimento legal de controlo prévio a que se encontravam legalmente adstritas. 

7. Caso o requerente, tendo sido notificado para o pagamento das taxas devidas, não 

proceda ao respetivo pagamento, é promovido o procedimento de execução fiscal do 

montante liquidado. 

8. A apresentação do pedido de legalização, determina a suspensão do procedimento 

de tutela de legalidade urbanística que esteja a decorrer. 

 

Artigo 16º 

Atos administrativos 

1.  A prática de atos administrativos que defiram pedidos de informação prévia, de 

licença administrativa, de autorização de utilização e demais atos administrativos 

expressos que confiram direitos, vantagens ou removam obstáculos jurídicos implica, 
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simultaneamente, uma declaração de concordância com os condicionamentos e com a 

liquidação das taxas a que se alude no artigo anterior.  

2.  A extinção do procedimento pela tomada de uma decisão final desfavorável à 

pretensão do requerente, bem como por qualquer dos outros factos previstos na lei, 

não determina a restituição da taxa paga aquando da apresentação do requerimento, 

nos termos do n.ºs 2 e 3 do artigo 8.º do presente regulamento, sempre que o pedido 

tenha sido objeto de efetiva apreciação pelos serviços municipais. 

 

Artigo 17º 

Alvarás e certidões 

1.  Os alvarás e certidões não podem ser entregues aos interessados sem que se 

mostrem pagas todas as taxas que sejam devidas pela sua emissão e pela prática do 

ato administrativo que titulam. 

2.  Sempre que os projetos de loteamento sejam instruídos com um regulamento, o 

alvará de licença de operação de loteamento ou de obras de urbanização deve conter 

em anexo o respetivo regulamento.  

3.  As alterações aos atos administrativos titulados por alvará devem ser objeto de 

emissão de averbamento ao respetivo alvará, salvo se o regime jurídico da 

urbanização e edificação determinar a emissão de um aditamento ou um novo alvará. 

 

 

Artigo 18º. 

Caducidade 

1.  A caducidade dos atos administrativos que tenham determinado o pagamento das 

taxas devidas pela realização de infraestruturas urbanística e de compensações não 

implica a restituição dos montantes pagos a esse título sempre que os órgãos 

competentes do município optem por promover, por si, a execução das obras ou seja 

autorizada a execução judicial por terceiro, nos termos da lei. 
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2.  Sempre que haja lugar à restituição das taxas a que se alude no número anterior, o 

Presidente da Câmara Municipal pode determinar a compensação, no montante a 

restituir, das despesas prováveis com a demolição de obras iniciadas ou com a 

reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos. 

 

Artigo 19º 

Telas finais 

1.  Os pedidos de autorização de utilização ou de alteração de autorização previstos 

no RJUE devem ser instruídos com telas finais do projeto de arquitetura e dos projetos 

de especialidades correspondentes à obra efetivamente executada, quando tenham 

ocorrido alterações durante a execução da obra nos termos do disposto no RJUE. 

2.  Nas obras de urbanização, o pedido de receção provisória deverá ser instruído com 

telas finais das infraestruturas executadas e ainda levantamento topográfico, do qual 

constarão obrigatoriamente os arruamentos, as áreas de cedência, os lotes e 

respetivas áreas, quando tenham ocorrido alterações durante a execução da obra nos 

termos do disposto no RJUE. 

 

 

CAPÍTULO III 

Operações Urbanísticas 

 

SECÇÃO I 

Operações isentas de controlo prévio 

 

Artigo 20º. 

Isenção de controlo prévio 

1.  Estão isentas de controlo prévio as obras previstas no nº 1 do artigo 6.º do Regime 
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Jurídico da Urbanização e Edificação. 

2.  Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de prédio com 

descrição predial estão isentos de licença desde que cumpram, cumulativamente, os 

requisitos previstos nos nºs. 4 e 5 do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

devendo ser instruído o pedido nos termos do nº 1 do artigo 11.º do presente 

Regulamento. 

3.  Sem prejuízo da isenção de adoção de qualquer procedimento de controlo prévio, 

devem os interessados, para efeitos de exercício dos poderes de fiscalização previstos 

no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, comunicar à Câmara Municipal a 

intenção de realização de obras com uma antecedência mínima de cinco dias em 

relação à data de início dos trabalhos. 

4.  A comunicação referida no número anterior, não isenta as operações urbanísticas 

nele previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

designadamente as constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do 

território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de 

construção, as de proteção do património cultural imóvel, bem como a regulamentação 

de higiene e segurança e a referente aos resíduos de construção e demolição. 

 

Artigo 21º. 

Obras de escassa relevância 

1. Estão isentas de licença ou comunicação prévia as obras de escassa relevância 

urbanística prevista no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e as definidas no 

presente regulamento, exceto quando executadas em imóveis classificados ou em via 

de classificação, de interesse nacional ou de interesse público, ou situados em zonas 

de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação, em conjuntos ou 

sítios classificados ou em vias de classificação. 

2. São consideradas obras de escassa relevância urbanística, além das previstas no 

artigo 6.º-A do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, as seguintes: 



18 

 

a) As obras de demolição, construção, reconstrução, alteração e ampliação de 

equipamentos de churrasco, parques infantis, fornos tradicionais, pérgulas, tanques, 

ramadas, abrigos para animais de estimação, quando localizadas dentro do logradouro 

da edificação principal e desde que não possuam uma volumetria superior a dez 

metros cúbicos; 

b) As obras de demolição, construção, reconstrução, alteração e ampliação de 

equipamento lúdico e de lazer, compreendendo designadamente os campos de jogos, 

os jacuzzis e os equipamentos recreativos de jardim; 

c) As obras de demolição, construção, reconstrução, alteração e ampliação de rampas 

de acesso para deficientes motores e de quaisquer outras obras destinadas à 

eliminação de barreiras arquitetónicas, quando localizadas dentro do logradouro da 

edificação principal e desde que cumpram a legislação em vigor em matéria de 

mobilidade; 

d) A aplicação de vedações de rede em limite de propriedade, desde que não confine 

com a via pública; 

e) As obras de demolição e limpeza do interior de construções abandonadas ou cuja 

demolição seja benéfica para a saúde e segurança pública ou salubridade das 

edificações contíguas bem como as que resultem da aplicação de medidas de tutela 

de legalidade urbanística, sem prejuízo do disposto no artigo 67º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Beja. 

3. Sem prejuízo da isenção de adoção de qualquer procedimento de controlo prévio, 

devem os interessados, para efeitos de exercício dos poderes de fiscalização previstos 

no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, comunicar aos serviços de 

fiscalização do município a intenção de realização de obras sujeitas ao disposto no 

presente artigo, identificando devidamente a alínea legal ou regulamentar na qual se 

enquadram, com uma antecedência mínima de cinco dias em relação à data de início 

dos trabalhos. 

4. No âmbito das obras a que se alude no presente artigo, os interessados deverão 
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conservar no local da sua realização, para consulta pelos funcionários municipais 

responsáveis pela fiscalização as peças desenhadas indispensáveis à identificação 

das obras e trabalhos que se encontram a realizar, incluindo, sendo o caso, a 

respetiva planta de localização na qual sejam devidamente indicadas as construções a 

edificar. 

5. A comunicação referida no número 3, não isenta as operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

designadamente as constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do 

território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de 

construção, as de proteção do património cultural imóvel, bem como a regulamentação 

de higiene e segurança e a referente aos resíduos de construção e demolição. 

 

SECÇÃO II 

Obras sujeitas a comunicação prévia 

 

Artigo 22.º 

Obras de edificação 

1.  À execução de obras de edificação que se enquadrem no regime legal da 

comunicação prévia aplica-se o regime legal das obras de edificação previsto no 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, com as necessárias adaptações, em 

tudo o que não for objeto de regulamentação específica no presente artigo. 

2.  A execução de obras de edificação sujeitas a comunicação prévia deve cumprir as 

normas legais e regulamentares aplicáveis, obedecendo ainda aos seguintes 

requisitos e condições: 

a) As obras a executar devem ser, exclusivamente, as constantes dos projetos 

apresentados e as que tenham sido objeto de alteração ao abrigo do disposto no 

artigo 83.º Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; 

b) O prazo para a execução das obras de edificação deverá ser o previsto na 
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calendarização apresentada; 

c) O apresentante e demais interessados devem dar cumprimento integral às 

condições impostas pelas entidades exteriores que tenham sido objeto de consulta no 

âmbito do procedimento; 

d) O apresentante e os técnicos autores dos projetos devem garantir a adequada 

inserção da obra no ambiente urbano ou na beleza das paisagens e salvaguardar a 

estética das povoações; 

e) O apresentante deve cumprir o disposto no regime jurídico da gestão de resíduos 

de construção e demolição e a demais legislação aplicável em matéria de execução de 

obras e trabalhos. 

3.  Sem prejuízo das prorrogações de prazo legalmente admitidas, o prazo de 

execução das obras de edificação sujeitas a comunicação prévia previsto na 

calendarização apresentada não pode ultrapassar os três anos, caso em que se 

considera o prazo reduzido ao presente limite temporal. 

4.  As condições previstas nos números anteriores podem, oficiosamente ou a 

requerimento do interessado, ser objeto de alteração ou aditamento por decisão do 

Presidente da Câmara Municipal se se entender que tais condições são 

manifestamente desadequadas dada a natureza e dimensão das obras a executar, 

podendo ainda ser ordenadas as medidas de tutela da legalidade urbanísticas 

previstas no presente regulamento e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 

Artigo 23.º 

Obras de urbanização 

1.  À execução de obras de urbanização que se enquadrem no regime legal da 

comunicação prévia aplica-se o regime legal das obras de urbanização previsto no 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação com as necessárias adaptações, em 

tudo o que não for objeto de regulamentação específica no presente artigo. 

2.  A execução de obras de urbanização sujeitas a comunicação prévia deve cumprir 
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as normas legais e regulamentares aplicáveis, obedecendo ainda aos seguintes 

requisitos e condições: 

a) As obras de urbanização a executar devem ser as constantes dos projetos 

apresentados e as que tenham sido objeto de alteração ao abrigo do disposto no 

artigo 48.º e no artigo 83.º Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; 

b) O prazo para a execução das obras de urbanização deverá ser o previsto na 

calendarização apresentada; 

c) O montante da caução devida deverá ser igual ao valor resultante da soma dos 

valores globais de todos os orçamentos referentes à execução da totalidade dos 

projetos de obras de urbanização acrescido de 5% daquele valor destinado a 

remunerar encargos de administração, caso se mostre necessário aplicar o disposto 

nos artigos 84.º e 85.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação;  

d) Quando a execução das obras de urbanização envolva, em virtude de disposição 

legal ou regulamentar ou por força de convenção, a celebração de um contrato de 

urbanização, os trabalhos não poderão ser iniciados sem que ocorra a sua assinatura; 

e) O apresentante e demais interessados devem dar cumprimento integral às 

condições impostas pelas entidades exteriores que tenham sido objeto de consulta no 

âmbito do procedimento; 

f) O apresentante e os técnicos autores dos projetos devem garantir a adequada 

inserção da obra no ambiente urbano ou na beleza das paisagens e salvaguardar a 

estética das povoações. 

g) O apresentante deve cumprir o disposto no regime jurídico da gestão de resíduos 

de construção e demolição e a demais legislação aplicável em matéria de execução de 

obras e trabalhos. 

3.  Sem prejuízo das prorrogações de prazo legalmente admitidas, o prazo de 

execução das obras de urbanização sujeitas a comunicação prévia previsto na 

calendarização apresentada não pode ultrapassar os cinco anos, caso em que se 

considera o prazo reduzido ao presente limite temporal. 
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4.  As condições previstas nos números anteriores podem, oficiosamente ou a 

requerimento do interessado, ser objeto de alteração casuística por decisão do 

Presidente da Câmara Municipal, se se entender que tais condições são 

manifestamente desadequadas dada a natureza e dimensão das obras a executar, 

podendo ainda ser ordenadas as medidas de tutela da legalidade urbanísticas 

previstas no presente Regulamento e no Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação. 

5.  A comunicação prévia de obras de urbanização deve ser instruída, para além dos 

elementos previstos nas portarias regulamentares e demais legislação aplicável, com 

o documento comprovativo da prestação de caução a que se alude na alínea c) do 

presente artigo. 

 

SECÇÃO III 

Operações de loteamento e equiparadas 

 

Artigo 24.º 

Sujeição a discussão pública  

1.  A aprovação final de operações de loteamento e suas alterações deverá ser objeto 

de consulta pública sempre que se preveja no projeto da operação de loteamento que 

seja excedido algum dos seguintes limites legais: 

a) 4 hectares; 

b) 100 fogos; 

c) 10 % da população do aglomerado urbano em que se insira a pretensão. 

2.  A operação de loteamento que não exceda os limites previstos no número anterior 

encontra-se dispensada de prévia sujeição a consulta pública. 
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Artigo 25.º  

Procedimento de consulta pública 

1.  Nas situações em que não haja dispensa de consulta pública, a aprovação final do 

pedido de licenciamento de operação de loteamento deverá ser precedida de um 

período de consulta pública, a efetuar nos termos do disposto no presente artigo. 

2.  Encontrando-se o pedido devidamente instruído, inexistindo fundamentos para 

rejeição liminar e após a junção ao processo administrativo dos pareceres e 

informações emitidos pelos serviços técnicos municipais e pelas entidades exteriores 

ao município, deverá promover-se a consulta pública por um prazo de 15 dias úteis. 

3.  A consulta pública tem por objeto o projeto de loteamento e todos os documentos 

que integram o processo administrativo, podendo os interessados, no prazo previsto 

no número anterior, consultar o processo e entregar as suas reclamações, 

observações ou sugestões, por escrito, no local indicado no respetivo edital ou no 

website da autarquia. 

4.  A consulta pública será anunciada através de edital a afixar nos locais do estilo e no 

website da autarquia. 

 

Artigo 26.º  

Alterações à operação de loteamento 

1.  O pedido de alteração da licença de operação de loteamento implica, para o 

requerente, a obrigação de instruir o pedido de alteração com a identificação de todos 

os proprietários de prédios e frações autónomas localizados na área objeto da 

operação de loteamento, bem como a residência ou sede dos mesmos, e com 

documento comprovativo dessa qualidade emitido pela conservatória do registo predial 

competente, para efeitos da sua notificação para pronúncia, sem prejuízo do disposto 

no n.º 3 do presente artigo. 

2.  A alteração da licença de loteamento não pode ser aprovada sem que os 

proprietários de prédios e frações autónomas localizados na área objeto da operação 
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de loteamento sejam notificados, pelo gestor do procedimento, por via postal com 

aviso de receção, para deduzirem oposição, querendo, sobre a alteração pretendida 

no prazo de 10 dias úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o processo. 

3.  Se os notificandos forem desconhecidos e não puderem ser identificados nos 

termos do n.º 1, bem como nos casos em que o número de interessados seja superior 

a 20, os interessados serão notificados por edital a afixar nos locais de estilo, na área 

objeto da operação de loteamento e no website da autarquia. 

 

Artigo 27.º 

Obrigação de afetação 

1.  Os projetos de operações de loteamento e as demais operações urbanísticas que 

causem impacto relevante ou semelhante a uma operação de loteamento, nos termos 

previstos no presente regulamento, devem prever áreas destinadas à implantação de 

espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos. 

2.  Às operações urbanísticas que causem impacto relevante ou semelhante a uma 

operação de loteamento aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 

41.º a 47.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 

Artigo 28.º 

Obrigação de cedência 

1.  O proprietário e os demais titulares de direitos reais sobre o prédio a lotear ou 

objeto de operação urbanística com impacto relevante ou semelhante a uma operação 

de loteamento deverão ceder gratuitamente ao município as parcelas para 

implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização coletiva e as 

infraestruturas que, de acordo com a lei e a licença ou comunicação prévia, devam 

integrar o domínio municipal. 

2.  Consideram-se operações urbanísticas com impacto relevante ou semelhante a 

uma operação de loteamento, ficando sujeitas a cedências e compensações, em 
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termos análogos às operações de loteamento: 

a) Todas as operações urbanísticas de que resulte uma área bruta de construção 

superior a 2 000 m2, destinada, isolada ou cumulativamente, a habitação, comércio, 

serviços, indústria ou armazenagem; 

b) Todas as operações urbanísticas de que resulte uma área bruta de construção 

superior a 3 000 m2, destinada a equipamentos privados, designadamente, 

estabelecimentos de ensino, saúde ou apoio social, quando não prevejam, pelo 

menos, a totalidade de lugares de estacionamento exigidos nos termos da 

regulamentação aplicável;  

c) Todas as construções e edificações que envolvam uma manifesta sobrecarga dos 

níveis de serviço nas infraestruturas e ou ambiente, designadamente vias de acesso, 

tráfego, parqueamento e ruído; 

d) Todos os edifícios que apesar de funcionalmente ligados ao nível do subsolo ou por 

elementos estruturais de acesso, se apresentem acima do nível do terreno como 

edificações autónomas e disponham de 4 ou mais frações ou unidades independentes, 

com exceção das garagens; 

e) Toda e qualquer construção que disponha de mais do que uma caixa de escadas de 

acesso comum a diferentes frações ou unidades independentes. 

3.  As parcelas de terreno cedidas ao município ao abrigo do presente artigo integram-

se automaticamente no domínio público municipal com a emissão do alvará, ou nas 

situações sujeitas a comunicação prévia, através de instrumento próprio a realizar pelo 

notário privativo do município. 

4.  A Câmara Municipal deve deliberar, no prazo máximo de 20 dias contados a partir 

da entrega da comunicação e demais elementos instrutórios necessários à tomada de 

decisão, sobre a definição das parcelas a afetar ao domínio público e privado do 

município. 
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Artigo 29.º 

Ausência de cedências 

1.  Se o prédio a lotear ou objeto de operação urbanística com impacto relevante ou 

semelhante a uma operação de loteamento já estiver servido pelas infraestruturas 

urbanísticas destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações, 

designadamente arruamentos viários e pedonais, estacionamentos, redes de esgoto e 

de abastecimento de água, eletricidade, gás e telecomunicações, e ainda espaços 

verdes ou outros espaços de utilização coletiva, não há lugar a cedências para esses 

fins, ficando, no entanto, o proprietário e os demais titulares de direitos reais, 

obrigados ao pagamento de uma compensação ao município. 

2.  Também não haverá lugar a qualquer cedência para os fins previstos no número 

anterior, ficando o proprietário e os demais titulares de direitos reais obrigado ao 

pagamento de uma compensação ao município, quando não se justificar a localização 

de qualquer equipamento ou espaço verde público nos prédios a lotear ou objeto de 

operação urbanística com impacto relevante ou semelhante a uma operação de 

loteamento ou quando as áreas necessárias para esse efeito ficarem no domínio 

privado sujeitos ao regime da propriedade horizontal. 

3.  O valor da compensação em numerário a pagar ao município pelo requerente é 

efetuada nos termos do disposto no artigo 67º, nº 3 do presente Regulamento. 

 

SECÇÃO IV 

Utilização de Edifícios 

 

Artigo 30.º 

Alteração da utilização dos edifícios 

1.  A alteração da utilização dos edifícios está condicionada à compatibilidade dos 

novos usos com a função habitacional, do próprio edifício ou dos edifícios localizados 

na envolvente, bem como ao cumprimento das regras de estacionamento e da 
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capacidade das vias de acesso, existentes ou previstas. 

2.  No que se refere à compatibilidade dos usos, para efeitos do disposto no número 

anterior, não são permitidas atividades suscetíveis de: 

a) Produzir ruídos, fumos, cheiros, poeiras ou resíduos que afetem as condições de 

salubridade existentes ou dificultem a sua melhoria; 

b) Perturbar as normais condições de trânsito e de estacionamento ou provocar 

movimentos de cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização da via 

pública, sem que estejam estudadas e previstas as medidas corretivas necessárias; 

c) Constituir fator de risco para a integridade das pessoas e bens, incluindo o risco de 

incêndio, explosão ou toxicidade; 

d) Prejudicar a salvaguarda e valorização do património classificado ou de 

reconhecido valor cultural, estético, arquitetónico, paisagístico ou ambiental; 

e) Descaraterizar ambiental e esteticamente a envolvente; 

f) Corresponder a outras situações de incompatibilidade previstas na lei. 

 

Artigo 31.º 

Designações da utilização dos edifícios 

1.  Sem prejuízo do disposto em legislação especial, designadamente na área do 

turismo, as autorizações de utilização tomarão preferencialmente as seguintes 

designações: 

a) Autorização de utilização para habitação; 

b) Autorização de utilização para comércio; 

c) Autorização de utilização para serviços; 

d) Autorização de utilização para armazém; 

e) Autorização de utilização para indústria; 

f) Autorização de utilização para outro fim, o qual deve ser devidamente especificado 

(designadamente, garagem, construção agrícola, posto de abastecimento de 

combustível etc). 



28 

 

2. Não obstante o previsto no número anterior, poderá autorizar-se a cumulação de 

diferentes utilizações, para o mesmo edifício ou fração, desde que estes se encontrem 

devidamente licenciados ou admitida a comunicação prévia, em conformidade com o 

uso pretendido. 

 

Artigo 32.º 

Motivos de indeferimento 

1.  O pedido de autorização de utilização ou de alteração ao mesmo é indeferido 

quando: 

a) Violar o plano municipal de ordenamento do território, áreas de reabilitação urbana, 

servidão administrativa, restrição de utilidade pública ou quaisquer outras normas 

legais e regulamentares aplicáveis; 

b) Tiver sido objeto de parecer negativo ou recusa de aprovação de alteração à 

utilização de qualquer entidade consultada, cuja decisão seja vinculativa; 

c) Quando o pedido de alteração de utilização constitua, comprovadamente, uma 

sobrecarga incomportável para as infraestruturas existentes. 

 

  

CAPÍTULO IV 

Disposições Técnicas 

 

SECÇÃO I 

Edificabilidade 

 

Artigo 33.º 

Valorização patrimonial e sustentabilidade ambiental 

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 66º e 67º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Beja, a Câmara Municipal pode impor condicionamentos ao alinhamento, 
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implantação e volumetria ou ao aspeto exterior das construções e ainda, à 

percentagem de impermeabilização do solo, bem como à alteração do coberto vegetal, 

de forma a preservar ou promover os valores arqueológicos, patrimoniais e 

ambientais. 

2. Face ao disposto no número anterior, pode ainda a Câmara Municipal, impedir a 

demolição total ou parcial de qualquer construção, bem como a destruição de espécies 

arbóreas ou arbustivas. 

3. As obras de demolição total ou parcial de edifícios, para além de estarem sujeitas 

às formas de controlo prévio previstas no Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, só serão permitidas quando não ofereçam perigo para a segurança de 

pessoas e bens. 

4. Se, na sequência da execução de quaisquer obras, forem descobertos elementos 

arquitetónicos ou outros achados arqueológicos, pode a Câmara Municipal suspender, 

de imediato, os respetivos trabalhos, em conformidade com o disposto no artigo 67º, 

nº 7 do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Beja.  

5. Na situação referida no número anterior, a prossecução da obra fica, 

obrigatoriamente, dependente da direção e acompanhamento de um arqueólogo ou e 

outro técnico com habilitação adequada, contratados pelo dono da obra, os quais 

devem elaborar um relatório com as respetivas soluções técnicas. 

6. Esse relatório destina-se à apreciação da Câmara Municipal que, nesta sequência, 

poderá determinar o levantamento da suspensão. 

7. Durante o período de suspensão da obra, o titular do alvará é responsável pela 

preservação dos elementos arquitetónicos ou achados arqueológicos, suspendendo-

se também a contagem dos prazos da licença ou autorização. 

 

Artigo 34º 

Elaboração dos projetos 

1. Na elaboração dos projetos deve estudar-se e escolher-se os materiais, cores a 
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utilizar nas fachadas e disposições de coberturas, que melhor se integrem no conjunto 

edificado, formal ou volumetricamente homogéneo, no qual o edifício eventualmente 

se insira. 

2. Apenas serão aceites as soluções que proporcionem a correta integração do edifício 

no local, do ponto de vista arquitetónico, paisagístico e cultural. 

 

Artigo 35.º 

Materiais 

Todos os materiais a aplicar nas construções deverão satisfazer as condições exigidas 

para o fim a que se destinam, podendo a Câmara Municipal mandar proceder, por 

conta do proprietário das obras, aos ensaios que se julguem necessários, para a 

avaliação da sua qualidade, em laboratório oficial. 

 

Artigo 36.º 

Cores e revestimentos das fachadas 

1. Nas fachadas de todas as edificações existentes ou a construir deve ser privilegiada 

a utilização da cor branca e a utilização de reboco liso. 

3. Por razões de ordem formal, histórica ou outra, devidamente comprovadas a 

Câmara Municipal pode tornar obrigatória a utilização de cor branca e reboco liso, 

mencionada no número anterior. 

 

Artigo 37.º 

Coberturas 

1. Nos conjuntos edificados deve ser mantida a geometria da cobertura. 

2. Nas coberturas de telhado deve ser utilizada a telha em cerâmica de barro vermelho 

à cor natural, só se admitindo outros materiais em casos devidamente justificados. 

3. Em qualquer caso, nas coberturas das edificações, é proibida a utilização de 

materiais construtivos refletores de luz. 
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Artigo 38.º 

Caixilharias 

1. A Câmara Municipal avaliará o desenho e cores das caixilharias, podendo tornar 

obrigatória a utilização de caixilharias de madeira pintada em edifícios atendendo ao 

seu valor patrimonial ou histórico. 

2. É proibida a colocação de materiais refletores no cerramento dos vãos. 

3. É proibida a colocação de portadas exteriores nos pisos térreos confinantes com a 

via pública. 

 

Artigo 39.º 

Balanços e corpos salientes 

1. É proibida a construção de corpos balançados sobre os passeios ou espaços 

públicos relativamente ao plano da fachada, com exceção de palas, ornamentos e 

varandas, quando cumpram as condições definidas no número seguinte. 

2. Sem prejuízo do disposto nos instrumentos de gestão territorial em vigor, as 

varandas, as palas e os ornamentos devem obedecer às seguintes condições: 

a) O balanço não deverá exceder metade da largura do passeio, devendo, no entanto, 

garantir uma distância mínima de 0,50 m ao seu limite exterior, sem prejuízo do 

disposto no RGEU;  

b) Garantir uma altura livre não inferior a 2,5 m até ao pavimento adjacente à fachada 

na situação mais desfavorável; 

c) Salvaguardar o afastamento aos edifícios contíguos ou às empenas laterais igual ou 

superior ao respetivo balanço, salvo quando se trate de soluções de conjunto 

devidamente justificadas em projeto. 

3. Na ausência de passeios são proibidos os corpos balançados. 

 

 



32 

 

Artigo 40.º 

Toldos 

1. A instalação de toldos fica sujeita às seguintes limitações: 

a) Os toldos têm que ser rebatíveis, planos, lisos e monocromáticos, não podendo ter 

cores metalizadas, brilhantes e fluorescentes; 

b) A distância entre o solo e a parte inferior do toldo, incluindo franjas ou outras 

pendências, não pode ser inferior a 2,50 m; 

c) Em passeio de largura superior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 

0,80 m em relação ao limite externo do passeio; 

d) Em passeio de largura inferior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 

m em relação ao limite externo do passeio; 

e) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e 

janelas e outros elementos com interesse arquitetónico ou decorativo. 

2. O proprietário do prédio/fração é responsável pelo bom estado de conservação e 

limpeza do toldo. 

3. Na ausência de passeios é proibida a instalação e toldos sobre o espaço do 

domínio público municipal. 

 

Artigo 41.º 

Canos em frontarias 

1. Nas frontarias confinantes com a via pública são proibidos canos, regos ou orifícios 

para esgotos de águas pluviais ou de qualquer outro líquido, para além dos destinados 

à descarga dos algerozes ou à saída de águas das sacadas ou parapeitos das janelas. 

2. No caso de a rua não ter passeio, os orifícios ou tubos de descarga dos algerozes 

devem situar-se a nível pouco superior ao das valetas; quando exista passeio e, 

sempre que possível, a descarga será feita para a fiada de água da rua através do 

passeio, em tubo ou caleira adequados para o efeito. 
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Artigo 42.º 

Alçados térreos 

Nos alçados sobre a via pública, são proibidas: 

a) Janelas com grades de boja ou vanguardas a altura inferior a 2.5 metros; 

b) Janelas, portas ou portões abrindo para fora, ao nível do piso térreo, salvo o 

disposto em legislação especial.  

 

Artigo 43.º 

Equipamentos de ar condicionado 

1. Os projetos referentes a obras de construção de edifícios para habitação, comércio 

e serviços devem prever a colocação de equipamentos de ar condicionado, de forma a 

não serem visíveis na fachada exterior do edifício. 

2. As condensações dos equipamentos de ar condicionado não podem ser conduzidas 

através de tubagem (drenos) justaposta aos alçados, nem podem ser conduzidas para 

a via pública, devendo, antes, ser conduzidas de forma oculta e para a rede de 

drenagem. 

3. A instalação de equipamentos de ar condicionado em edifícios existentes, deve 

obedecer ao critério da menor visibilidade, devendo localizar-se preferencialmente em 

fachadas de tardoz, sem prejuízo da segurança e conforto de terceiros, assim como da 

observância do disposto no Regulamento Geral do Ruído e demais legislação 

aplicável. 

Artigo 44.º 

Valorização energética dos edifícios 

1. Sem prejuízo da legislação específica sobre o comportamento térmico de edifícios, 

devem os projetos de arquitetura prever uma orientação solar das edificações que 

otimize as condições climatéricas, quer se trate de edificações isoladas ou em 

conjunto. 

2. Devem todos os compartimentos das edificações possuir iluminação e ventilação 
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natural, bem como um isolamento térmico eficiente, nomeadamente com a utilização 

de materiais de baixa condutividade térmica e com a aplicação de vidros ou caixilhos 

duplos. 

3. É dada preferência à utilização de energias amigas do ambiente. 

4. A instalação de dispositivos destinados ao aproveitamento de energias alternativas 

mencionadas no número anterior, deverá sempre obedecer a soluções com menores 

ou nulos impactes paisagísticos, sendo sujeita à prévia aprovação da Câmara 

Municipal, devendo o pedido ser instruído de acordo com o artigo 9.º do presente 

Regulamento. 

5. Quando as condições técnicas para a instalação dos sistemas referidos no presente 

artigo obrigue à sua colocação em planos de águas visíveis do espaço público, 

deverão os mesmos ser complanares com o plano de cobertura. 

 

Artigo 45.º 

Evacuação de Fumos  

1. É proibida a instalação de saídas de fumos e exaustores, qualquer que seja a sua 

finalidade, nas fachadas confinantes com a via pública. 

2. A sua instalação deve ser feita em local não visível da via pública e com materiais 

de qualidade, sendo sujeita à prévia aprovação da Câmara Municipal, devendo o 

pedido ser instruído de acordo com o artigo 9º do presente Regulamento. 

3. As frações autónomas destinadas à instalação de estabelecimentos comerciais, 

serviços ou pequenas indústrias (tipo 3), devem prever a instalação no seu interior de 

uma conduta de evacuação de fumos dimensionada de acordo com as normas 

regulamentares. 
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SECÇÃO II 

Ocupação do Espaço Público por Motivo de Obras e execução de obras e outros 

trabalhos no subsolo do domínio público municipal 

 

Artigo 46.º 

Pedido de ocupação do espaço público por motivo de obras 

1. A ocupação do espaço público por motivo de obras carece de licenciamento e está 

sujeita ao pagamento das taxas pelo licenciamento e ocupação do domínio público 

fixadas no regulamento geral de taxas do Município. 

2. O prazo de ocupação de domínio público por motivo de obras não pode exceder o 

prazo fixado nas licenças ou comunicações prévias, relativamente à obra a que 

respeita. 

3. A licença de ocupação para obras não sujeitas a controlo prévio obedece ao 

disposto no presente artigo, com as necessárias adaptações. 

 

Artigo 47.º 

Proteção da obra 

1. Em todas as obras é obrigatória a construção de tapumes ou a colocação de 

resguardos que tornem inacessível ao público as áreas destinadas aos trabalhos, à 

deposição de entulhos e de materiais ou amassadouros, respeitando sempre as 

condições de segurança. 

2. A ocupação da via pública só é permitida mediante o prévio licenciamento municipal 

nos termos da legislação e regulamento municipal aplicável. 

3. Se existir vegetação ou mobiliário urbano junto da obra, devem fazer-se resguardos 

que impeçam quaisquer danos nos mesmos. 

4. Sempre que seja necessário remover mobiliário urbano, as despesas de remoção e 

posterior colocação são da conta do dono da obra. 
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Artigo 48.º 

Tapumes 

1. A colocação de tapumes ou quaisquer outros meios de proteção carece de 

aprovação da Câmara Municipal, devendo o respetivo pedido ser parte integrante do 

pedido de licenciamento ou autorização da operação urbanística. 

2. Os tapumes devem ser construídos em material resistente, preferencialmente 

metálico, devidamente acabados e pintados, não podendo ser provenientes de 

demolições e nem ter altura inferior a 2 m. 

3. As fachadas da construção devem ser resguardadas com uma lona, pano, tela ou 

rede de ensombramento, de forma a proteger o público e o pessoal da obra das 

poeiras e dos objetos que podem cair sobre a via pública, complementada com uma 

pala de dimensões e materiais adequados e ser suportada por uma estrutura rígida de 

forma a impedir que se solte. 

 

 

Artigo 49.º 

Andaimes e estaleiro 

1. Os andaimes devem ser normalizados, de acordo com a legislação em vigor. 

2. Só é permitida a instalação de estaleiro de apoio a obras que estejam a decorrer, 

devendo o mesmo ser arrumado de forma a não causar constrangimentos na via 

pública, não sendo permitida a escorrência de qualquer material inerte para a via 

pública. 

3. Sempre que o estaleiro ocupe a via pública é obrigatória a construção de um 

estrado que evite desgaste e a deterioração dos pavimentos e se ocupar todo o 

espaço do passeio, deve ser criado um corredor de passagem para peões. 

4. Caso não se verifique o disposto no número anterior, o dono da obra fica obrigado a 

repor os pavimentos nas condições anteriores à sua intervenção. 

5. Os veículos afetos à obra, sempre que abandonem o estaleiro, devem apresentar 
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os rodados em condições de não largarem detritos na via pública. 

 

Artigo 50.º 

Condutas de descarga de entulhos e contentores para depósitos de materiais e 

recolha de entulhos 

1. Os entulhos vazados do alto devem ser guiados por condutor fechado e recebidos 

em recipiente igualmente fechado. 

2. Sem prejuízo da legislação especial em vigor, os entulhos e materiais de obra são 

sempre depositados no recinto afeto à obra, exceto quando são acomodados em 

contentores próprios na via pública, mediante autorização da Câmara Municipal. 

3. Os contentores mencionados no número anterior são obrigatoriamente recolhidos 

quando se encontrem cheios ou quando neles tenha sido depositado qualquer material 

que possa provocar insalubridade ou cheiros nauseabundos. 

4. Em qualquer caso, os contentores não podem ser instalados no espaço público ou 

em local que possa afetar a normal circulação de peões e veículos. 

 

Artigo 51.º 

Elevação de materiais 

A elevação de materiais para a construção de edifício deverá fazer-se por meio de 

grua, guincho ou qualquer outro aparelho apropriado, devendo este ser sólido e 

garantir completamente a segurança da obra. 

 

Artigo 52.º 

Reposição da via pública 

1. Concluída a obra, ainda que não tenha caducado o prazo de validade do respetivo 

alvará de licença, deverão de imediato ser removidos da via pública os materiais, 

entulhos, e demais detritos resultantes da execução dos trabalhos. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, haverá tolerância de 5 dias para o 
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levantamento do estaleiro e limpeza da área, sempre que tal se justifique. 

3. O dono de obra tem o prazo de 20 dias, após a data da caducidade da licença ou da 

comunicação prévia, para proceder à reparação de quaisquer estragos que possam ter 

sido causados em infraestruturas públicas, incluindo pavimentos ou noutros edifícios, 

públicos ou privados, sendo responsável por todas as despesas dai decorrentes. 

4. A aceitação por parte da Câmara Municipal da reparação dos estragos referidos no 

presente artigo são condição para a emissão da autorização de utilização. 

 

Artigo 53.º 

Desabamento de construções 

1. No caso de desabamento de qualquer construção, deverá o respetivo proprietário, 

no prazo de vinte e quatro horas, proceder aos trabalhos necessários para conservar a 

via pública livre e desimpedida ao trânsito, bem como garantir as condições de 

segurança e sinalização do local. 

2. A remoção dos escombros e materiais do interior da parcela será da 

responsabilidade do proprietário, devendo ser efetuada no prazo de cinco dias, 

prorrogável por motivo de força maior. 

3. Se o proprietário não respeitar qualquer dos prazos referidos nos números 

anteriores, a remoção será feita pelos serviços municipais a suas expensas, nos 

termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 54.º 

Reconstrução 

O proprietário do muro ou edifício desabado ou demolido deverá proceder, dentro do 

prazo de três meses se outro não for imposto, à sua reconstrução, salvo motivo de 

força maior, devidamente comprovado pela Câmara Municipal, ou se a sua 

reconstrução contrariar o previsto em lei vigente. 
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Artigo 55.º 

Trabalhos no subsolo 

1. A execução de trabalhos no subsolo, quando em espaço público, por particulares 

ou entidades concessionárias das explorações de redes de infraestruturas de 

telecomunicações, eletricidade, gás, abastecimento de água e drenagem de águas 

residuais ou outras, está sujeita a controlo prévio municipal e deve obedecer às 

condições previstas no Anexo VII do presente Regulamento. 

2. Para além dos elementos previstos na legislação específica, o dono da obra deve 

ainda apresentar o respetivo projeto das infraestruturas a executar, em papel e em 

formato digital. 

3. Após a conclusão dos trabalhos, o dono da obra deve entregar à Câmara Municipal 

as respetivas telas finais em formato digital editável, georreferenciado no sistema de 

coordenadas utilizado pela Câmara Municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar 

da data da conclusão dos trabalhos. 

Artigo 56º 

Instalação de redes de infraestruturas 

1.Sem prejuízo do disposto em legislação específica, a instalação de novas 

infraestruturas, nomeadamente as correspondentes às redes de abastecimento de 

água, de drenagem de águas residuais e pluviais, de eletricidade, de 

telecomunicações e de combustíveis, deve garantir a minimização de abertura de 

novas valas e criação de novas condutas, procurando a rentabilização e 

aproveitamento de valas e condutas já existentes. 

2.A rede de infraestruturas de subsolo deve promover a partilha de espaços que evite 

a disseminação de infraestruturas, assegurando a instalação de valas ou galerias 

técnicas que garantam o adequado tratamento e disponibilidade de acessos de 

superfície e a realização das operações de manutenção de cada infraestrutura, assim 

como a preservação das faixas de terreno natural afetas ao enraizamento de espécies 

arbóreas ou arbustivas existentes ou a plantar. 
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3.Os equipamentos das infraestruturas que, pela sua natureza, se destinem a 

montagem acima do solo, devem ser implantados fora dos espaços de circulação 

previstos em projeto, devendo, ainda, ser objeto de tratamento equiparável ao de 

mobiliário urbano. 

 

SECÇÃO III 

Conservação do Edificado 

 

Artigo 57.º 

Intimação para a realização de obras 

1. A Câmara Municipal pode ordenar a execução de obras de conservação, demolição 

e reconstrução, a requerimento do proprietário ou do inquilino, nos termos previstos no 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

2. O disposto no número anterior dispensa a adoção do procedimento de controlo 

prévio previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 

Artigo 58.º 

Penalidades 

1. A falta de cumprimento do disposto no presente capítulo está sujeita a 

contraordenação, podendo a Câmara Municipal substituir-se ao proprietário e, a 

expensas daquele, proceder aos trabalhos, nos termos da legislação aplicável. 

2. O custo dos trabalhos executados nos termos do número anterior, quando não pago 

voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da notificação para o efeito, se outro 

prazo não decorrer da lei, será cobrado judicialmente, em processo de execução 

fiscal, servindo de título executivo a certidão passada pelos serviços competentes. 

3. Ao custo total acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal, quando 

devido. 
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CAPITULO V 

Taxas Urbanísticas 

 

Artigo 59.º 

Aplicação subsidiária 

Às taxas urbanísticas previstas no presente capítulo aplica-se subsidiariamente, na 

falta de regulamentação específica prevista no Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, o disposto no regulamento geral de taxas municipais. 

 

Artigo 60.º 

Liquidação das taxas urbanísticas 

1.  A liquidação ou fixação do montante das taxas urbanísticas é feita pelos serviços 

municipais, mediante solicitação do interessado, podendo ocorrer a autoliquidação 

pelo interessado sempre que normas legais ou regulamentares expressamente a 

prevejam. 

2.  As taxas devidas pela realização de infraestruturas urbanísticas e as devidas a 

título de compensação pela ausência de cedências são objeto de autoliquidação 

quando estejam em causa operações urbanísticas sujeitas ao regime da comunicação 

prévia e sempre que o requerente pretenda ver reconhecido a seu favor a existência 

de um ato tácito de deferimento.  

3.  À concessão tácita de licenças, autorizações e de outros atos administrativos 

previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação é aplicável o disposto nas 

tabelas de taxas anexas não podendo, em qualquer caso, as quantias liquidadas 

exceder os valores previstos para a prática de ato expresso de igual conteúdo. 

4.  Sem prejuízo das isenções previstas no regulamento geral de taxas municipais, a 

câmara municipal poderá deliberar aprovar de forma geral e abstrata quaisquer 

isenções totais ou parciais das taxas urbanísticas previstas no presente regulamento 

sempre que por razões conjunturais ou outras no regulamento geral de taxas 
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municipais se torne necessário incrementar o mercado imobiliário e da construção 

civil, a reabilitação urbana, a criação de emprego, o desenvolvimento económico, 

cultural e social do concelho ou a concretização de ações de manifesto interesse 

público municipal. 

 

Artigo 61.º 

Pagamento por documento de cobrança 

1. O pagamento das compensações, das taxas pela realização de infraestruturas e 

das taxas devidas pela emissão de alvarás, quando objeto de deferimento expresso, 

deverá ser efetuado até ao momento da entrega ao interessado do alvará ou outro 

título que ateste a existência do ato ou, na falta de título, no prazo de dez dias 

contados da notificação do deferimento. 

2. O pagamento das taxas a que se alude no número anterior deverá ser pago 

mediante documento de cobrança emitido pelo sistema informático, o qual deve ser 

enviado ao interessado com a notificação do deferimento do pedido e no qual seja 

indicado o valor da liquidação, a base de incidência com referência ao disposto no 

presente regulamento, os meios de pagamento e de defesa para reagir contra a 

liquidação. 

 

Artigo 62.º 

Pagamento por autoliquidação 

1. O pagamento das taxas que sejam objeto de autoliquidação deve ser efetuado em 

momento prévio ao início dos trabalhos, da utilização ou à realização das demais 

operações urbanísticas, sob pena de, consoante os casos, serem desencadeados os 

procedimentos de tutela da legalidade urbanística previstos na lei e no presente 

regulamento ou os meios de cobrança coerciva previstos no Código de Procedimento 

e Processo Tributário. 

2. O pagamento por autoliquidação apenas pode ser efetuado por transferência ou 



43 

 

depósito em instituição de crédito à ordem do município que for indicada e publicitada 

no website e na tesouraria do município, devendo ser junto através do sistema 

informático o documento comprovativo do pagamento conjuntamente com o 

preenchimento de uma declaração justificativa e discriminativa da quantia liquidada. 

3. O prazo da autoliquidação referida no artigo 34º, nº 3 do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação é de 60 (sessenta) dias, contados conforme o disposto 

naquele número. 

4. Em alternativa ao pagamento a que se alude no número anterior o interessado pode 

provar que se encontra garantido o pagamento da quantia mediante prestação por 

montante indeterminado ou pelo montante previsto no presente regulamento, mediante 

a junção através do sistema informático de documento comprovativo da caução 

prestada conjuntamente com o preenchimento de uma declaração justificativa e 

discriminativa da quantia liquidada. 

 

Artigo 63.º 

Dação e pagamento em prestações 

1. Compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, nos termos do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária, desde que 

se encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente comprovação da 

situação económica do requerente que não lhe permite o pagamento integral da dívida 

de uma só vez, no prazo estabelecido para pagamento voluntário. 

2. Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a identificação do 

requerente, a natureza da dívida e o número de prestações pretendido, bem como os 

motivos que fundamentam o pedido e devem ser acompanhados das declarações de 

rendimentos. 

3. No caso do deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal 

corresponderá ao total da dívida dividido pelo número de prestações autorizado, 

acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora contados sobre o respetivo 
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montante desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data do pagamento 

efetivo de cada uma das prestações. 

4. O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que esta 

corresponder. 

5. A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das 

seguintes, assegurando -se a execução fiscal da dívida remanescente mediante a 

extração da respetiva certidão de dívida. 

6. A autorização do pagamento fracionado das taxas constantes da tabela poderá 

estar condicionada à prestação de caução, a apreciar caso a caso. 

7. As taxas pela realização de infraestruturas urbanística e as compensações podem 

ser pagas através de dação em cumprimento mediante deliberação favorável da 

câmara municipal, caso tal seja compatível com o interesse público. 

 

Artigo 64.º 

Taxa pela apreciação de pedidos 

1.  A taxa pela apreciação de pedidos é devida pela prática de atos administrativos e 

de outros atos instrumentais previstos no presente regulamento e no Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação, sendo dirigida à compensação dos custos 

administrativos inerentes à apreciação de pedidos e requerimentos. 

2.  Encontra-se sujeita ao pagamento de taxa pela apreciação de pedidos a apreciação 

de pedidos de informação prévia, de licença administrativa, de autorização de 

utilização e de comunicação prévia e quaisquer outros a que haja lugar no âmbito das 

situações contempladas pelo presente regulamento e no Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. 

3.  A taxa pela apreciação de pedidos, quando incida sobre operações de loteamento e 

obras de edificação, é composta por uma parte fixa e uma parte variável em função da 

complexidade da apreciação de acordo com os usos e a área bruta de construção 

contemplada na operação urbanística em apreciação. 
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4.  A taxa pela apreciação de operações urbanística é reduzida a metade tratando-se 

de pedidos de informação prévia e de pedidos de renovação de licença ou 

comunicação prévia que entretanto haja caducado, desde que o novo requerimento 

seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da data de caducidade desde que 

esse pedido de redução seja formulado no respetivo requerimento. 

5.  A taxa pela apreciação de pedidos de alinhamento de muro ou de outras 

edificações em terreno confinante com a via pública, é composta por uma parte fixa e 

um agravamento por cada metro linear de muro ou edificação objeto de alinhamento. 

6.  A taxa pela apreciação de operações urbanísticas é devida pela entidade que 

subscrever o respetivo requerimento e não é objeto de restituição em caso de 

alteração superveniente do requerente. 

 

Artigo 65.º 

Taxa pelo deferimento dos pedidos 

1. As taxas pelo deferimento dos pedidos são devidas pela emissão de documentos e 

prestação de serviços administrativos em matéria conexa com as atividades de 

urbanização e edificação, pela realização de infraestruturas urbanísticas e pela 

ausência de cedências ao domínio público municipal, sendo dirigidas a servir de 

contrapartida pelos custos de disponibilização, prestação e conservação de tais bens e 

serviços. 

2. Encontra-se sujeita ao pagamento de taxa pelo deferimento dos pedidos: 

a) A elaboração, emissão ou autenticação de quaisquer documentos, nomeadamente 

de informações escritas, autos, registos, alvarás, atestados, certidões, cópias 

autenticadas e outros títulos em matéria conexa com as atividades de urbanização e 

edificação; 

b) O deferimento de pedidos que deem origem à liquidação da taxa pela realização de 

infraestruturas urbanísticas ou da taxa devida a título de compensação pela ausência 

de cedências ao domínio público municipal nos termos previstos nos dois artigos 
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seguintes. 

3. As taxas devidas com o deferimento dos pedidos relacionados com a emissão ou 

autenticação de quaisquer documentos, nomeadamente de registos, alvarás, 

atestados, certidões, cópias autenticadas e outros títulos, em matéria conexa com as 

atividades de urbanização e edificação, quando expressamente requeridas com 

urgência e disponibilizadas ao interessado no prazo máximo de dois dias contados da 

data do pedido são elevadas ao dobro.  

 

Artigo 66.º 

Taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas 

1.  A taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas é devida pela realização de 

operações urbanísticas, sendo dirigida a servir de contrapartida pelos custos de 

realização, manutenção ou reforço de infraestruturas urbanísticas inerentes à 

realização de operações urbanísticas. 

2.  Encontra-se sujeita ao pagamento de taxa de infraestruturas urbanísticas: 

a) O licenciamento ou a admissão da comunicação prévia de operação de loteamento 

e suas alterações; 

b) O licenciamento de obras de construção de qualquer nova edificação, em área não 

abrangida por operação de loteamento;  

c) O licenciamento de obras de ampliação de construções existentes em área não 

abrangida por operação de loteamento, considerando-se, neste caso, para efeitos de 

determinação da taxa, somente a área ampliada;  

d) A alteração da autorização de utilização de construções existentes que impliquem 

um acréscimo de encargos públicos de realização, manutenção e reforço de 

infraestruturas; 

e) A prática de ato tácito favorável que produza efeitos análogos aos atos expressos 

previstos nas alíneas anteriores; 

3.  A taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas possui o valor resultante da 
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fórmula de cálculo expressa no anexo no Anexo I-A ao presente regulamento, o qual 

procede à adequação dos valores de acordo com os custos que lhes estão inerentes. 

4.  O valor da taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas é objeto de isenção 

ou redução proporcional ao valor do encargo que o interessado se disponha a suportar 

na realização, manutenção ou reforço de infraestruturas ou serviços gerais em sede 

de reapreciação do projeto de decisão do indeferimento do pedido de licença 

administrativa. 

5.  A assunção da obrigação prevista no número anterior implica a celebração de um 

contrato que regule as obrigações do requerente e a prestação de uma caução 

adequada a favor do Município mediante garantia bancária autónoma à primeira 

solicitação, depósito em dinheiro, seguro-caução, ou garantia real sobre bens imóveis. 

6.  A taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas não é devida tratando-se de 

renovação de licença ou comunicação prévia que, entretanto, haja caducado, desde 

que seja junto ao pedido de renovação comprovativo do seu pagamento no âmbito do 

procedimento anterior. 

7. A taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas referente a operações 

urbanísticas localizadas nas zonas habitacionais de expansão-cidade encontram-se 

sujeitas a um a agravamento a título de desincentivo nos termos previstos na tabela 

que constitui o Anexo III ao presente regulamento, visando desincentivar a utilização 

de espaços fora do perímetro urbano consolidado do município que ainda não se 

encontram devidamente servidos de infraestruturas gerais. 

8. Para efeitos de aplicação da taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas, 

não é contabilizada a área de construção referente à construção ou ampliação de 

alpendres, varandas, escadas exteriores, tanques de rega e de instalações para 

animais de uso doméstico, no espaço rural. 
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Artigo 67.º 

Compensações 

1.  A compensação é devida pela ausência de cedências ao domínio público municipal 

de parcelas para implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de 

utilização coletiva e as infraestruturas, sendo dirigida a servir de contrapartida pelo 

valor das parcelas que em abstrato deveriam ser objeto de cedência. 

2.  A compensação a efetuar poderá ser paga em numerário ou em espécie, caso em 

que será efetuada através da cedência de parcelas de terrenos suscetíveis de serem 

urbanizadas ou de outros imóveis considerados de interesse pelo município, os quais 

serão integrados no seu domínio privado.  

3.  O valor da compensação em numerário a pagar ao município pelo requerente será 

determinado em função da localização da operação urbanística que determinou a 

compensação e de acordo com o estabelecido no Anexo I-B ao presente regulamento. 

4.  A compensação não será devida nos casos de renovação de licença ou de 

comunicação prévia que haja caducado, desde que seja junto ao pedido de renovação 

o comprovativo do seu pagamento no âmbito do procedimento anterior. 

 

CAPITULO VI 

Fiscalização e sanções 

 

Secção II 

Tutela da legalidade 

 

Artigo 68.º 

Fiscalização 

1.  A fiscalização do cumprimento do presente regulamento é da competência dos 

respetivos serviços municipais e de outras autoridades com competência atribuída por 

lei. 
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2.  A realização de quaisquer operações urbanísticas está sujeita a fiscalização 

administrativa, independentemente da sua sujeição a prévio licenciamento, 

comunicação prévia, autorização de utilização ou isenção de controlo prévio. 

3.  A atividade de fiscalização administrativa destina-se 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.  

4.  Os atos incluídos na atividade de fiscalização compreendem, designadamente: 

a) O esclarecimento e divulgação, junto aos munícipes, dos regulamentos municipais, 

promovendo uma ação pedagógica que conduza a uma redução dos casos de 

infração; 

b) A realização de vistorias, inspeções ou exames técnicos; 

c) A verificação da afixação de avisos publicitando o pedido de licenciamento ou a 

apresentação de comunicação prévia; 

d) A verificação da existência do alvará de licença ou o título de comunicação prévia e 

da afixação do aviso dando publicidade à emissão daqueles títulos; 

e) A verificação da conformidade com as normas legais, regulamentares e com o 

projeto aprovado; 

f) A verificação da existência do livro de obra que obedeça às determinações legais, 

nele exarando os registos relativos ao estado de execução da obra, a qualidade da 

execução, bem como as observações sobre o desenvolvimento dos trabalhos 

considerados convenientes; 

g) A verificação do cumprimento da execução da obra no prazo afixado no alvará de 

licença ou na comunicação prévia de construção e das subsequentes prorrogações; 

h) A verificação da ocupação de edifícios ou de suas frações autónomas sem 

autorização de utilização ou em desacordo com o uso fixado no alvará de autorização 

de utilização; 

i) Proceder à notificação de embargo determinado nos termos do RJUE e a verificação 

do seu cumprimento (suspensão dos trabalhos), através de visita periódica à obra; 
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j) A instrução dos processos de embargo com proposta ao Presidente da Câmara 

Municipal, ou Vereador com competência delegada, relativamente a trabalhos e obras 

que estejam a ser efetuadas em desconformidade com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis; 

k) A verificação do cumprimento do despacho e dos prazos fixados ao infrator pelo 

Presidente da Câmara Municipal, ou Vereador com competência delegada, para 

correção, alteração ou demolição da obra e reposição do terreno na situação anterior; 

l) A verificação da limpeza no local da obra após a sua conclusão, bem como a 

reposição das infraestruturas e equipamentos públicos deteriorados ou alterados em 

consequência da execução de obras ou ocupação da via pública. 

m) Realização de notificações pessoais, se for inviável a notificação por outra via. 

5.  A fiscalização não se destina a assegurar o cumprimento de disposições de direito 

privado, designadamente as relacionadas com o Código Civil. 

 

Artigo 69.º 

Deveres da fiscalização 

1.  A atividade fiscalizadora é exercida pelos serviços municipais mencionados no nº 1 

do artigo 68º do presente Regulamento, sem prejuízo do dever de colaboração e de 

participação que sobre os demais trabalhadores do Município. 

2.  São obrigações específicas dos trabalhadores incumbidos da fiscalização das obras 

particulares, no âmbito da sua atividade: 

a) Serem portadores do seu cartão de identificação municipal, apresentando-o quando 

lhes for solicitado; 

b) Alertar os responsáveis pela obra das divergências entre o projeto aprovado e os 

trabalhos executados, dando conhecimento ao Presidente da Câmara Municipal, ou 

Vereador com competência delegada; 

c) Apresentar relatório no que se refere às obras particulares executadas sem licença 

ou em desconformidade com o projeto aprovado; 

d) Dar execução aos despachos do Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com 

competência delegada, em matéria de embargos de obras, ou outras medidas de 

tutela de legalidade urbanística; 
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e) Anotar no livro de obra todas as diligências no âmbito da sua competência; 

f) Percorrer, periodicamente, em ação fiscalizadora, toda a área do Município e alertar 

para a caducidade de embargos determinada pelo decurso do prazo estabelecido; 

g) Atuar com urbanidade, objetividade e isenção em todas as intervenções de 

natureza funcional, bem como nas relações com os particulares; 

h) Obter, prestar informações e elaborar relatórios no domínio da gestão urbanística, 

nomeadamente participação de infrações relativas ao não cumprimento de disposições 

legais e regulamentares e desrespeito de atos administrativos, em matérias de tutela 

de legalidade urbanística, para efeitos de instauração de processos de 

contraordenação e participação de eventual crime de desobediência. 

3.  As ações de fiscalização são efetuadas em qualquer momento e sem prévia 

notificação. 

4.  Efetuado o embargo de uma determinada operação urbanística, deve ser 

averiguado o acatamento e respeito do mesmo através de sucessivas ações de 

fiscalização, sendo a primeira realizada até cinco dias após o levantamento do auto de 

embargo e as seguintes mensalmente até que se verifique a caducidade da ordem de 

embargo. 

5.  A realização de ação de fiscalização deve ser noticiada no processo que tem por 

objeto o controlo da operação urbanística em causa. 

6.  Os trabalhadores incumbidos da atividade de fiscalização podem solicitar a 

colaboração de autoridades policiais, sempre que necessário, para o bom 

desempenho das suas funções. 

 

Artigo 70.º 

Infrações 

1.  Os trabalhadores dos serviços municipais responsáveis pela fiscalização levantam 

auto de notícia quando, no exercício das suas funções, verificarem ou comprovarem, 

pessoal e diretamente, ainda que de forma não imediata, quaisquer eventos ou 

circunstâncias suscetíveis de, nos termos legais, implicar responsabilidade 
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contraordenacional. 

2.  O auto de notícia menciona a identificação do agente fiscalizador, os factos que 

constituem a infração, o dia, a hora, o local e as circunstâncias em que foi cometida, a 

identificação do infrator e, se possível, o nome, o estado, a profissão e a residência, ou 

ouros sinais que a possa identificar, a indicação de duas testemunhas que possam 

depor sobre os factos constatados, devendo o mesmo auto ser assinado pelo 

trabalhador que o levanta, pelas testemunhas, quando for possível, e pelo infrator, se 

quiser assinar, sendo lavrada certidão no caso de recusa. 

3.  Nos casos em que as infrações de natureza contraordenacional não forem 

comprovadas, pessoalmente, pelos trabalhadores responsáveis pela fiscalização, é 

elaborada participação, instruída com os elementos de prova disponíveis e a indicação 

de, pelo menos, duas testemunhas. 

4.  Os autos de notícia e as participações são remetidos e submetidos à apreciação do 

superior hierárquico competente, que assegura o desenvolvimento do procedimento. 

5.  Os trabalhadores responsáveis pela fiscalização podem exigir ao agente da 

contraordenação a respetiva identificação. 

 

Artigo 71.º 

Iniciativa 

1.  Os particulares, os serviços municipais e de outras autoridades com competência 

atribuída por lei, podem requerer ou propor o desencadear de procedimentos 

administrativos tendentes à adoção de medidas de tutela de legalidade urbanística 

previstos no presente regulamento e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

2.  O Presidente da Câmara Municipal pode, oficiosamente ou a requerimento dos 

interessados, desencadear os procedimentos administrativos tendentes à adoção de 

medidas de tutela de legalidade urbanística previstos no presente regulamento e no 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 

3.  Sem prejuízo do disposto em legislação especial, as denúncias e reclamações dos 
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particulares, com fundamento em violação de normas legais e regulamentares, 

relativas ao regime jurídico da urbanização e da edificação, devem ser apresentadas 

por escrito e conter os seguintes elementos: 

a) Identificação completa do denunciante ou reclamante através do nome, estado civil, 

residência, números de identificação civil e fiscal e cópias dos documentos de 

identificação; 

b) Exposição clara e sucinta dos factos denunciados ou reclamados; 

c) Data e assinatura legível; 

d) Planta de localização do local referenciado na denúncia ou reclamação, fornecida 

pelo Município; 

e) Fotografias e outros documentos que sejam relevantes para a compreensão da 

exposição. 

 

Artigo 72º 

Atos inválidos e inexistentes 

1.  A licença administrativa, a admissão de comunicação prévia ou a autorização de 

utilização podem ser declaradas nulas no prazo máximo de dez anos contados da data 

da sua prática ou formação e só podem ser revogadas expressamente nos termos 

estabelecidos na lei para os atos constitutivos de direitos, não sendo admissível a sua 

simples revogação implícita pelo indeferimento intempestivo do pedido ou pela prática 

de outro ato incompatível com os respetivos efeitos. 

2.  Com o início do procedimento tendente à revogação com fundamento em 

invalidade ou declaração de nulidade de licença administrativa ou da admissão de 

comunicação prévia, pode o Presidente da Câmara Municipal ordenar o embargo das 

obras que ainda decorram nos termos dos artigos 102.º e seguintes do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação. 

3.  A revogação, declaração de nulidade ou inexistência dos atos previstos no n.º 1 é 

antecedida de audição do interessado, que dispõe de 15 dias a contar da data da sua 
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notificação para se pronunciar sobre o conteúdo da mesma ou para dar início ao 

procedimento ou procedimentos legais que permitam a conformação da obra com as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

4.  A revogação, declaração de nulidade ou inexistência dos atos previstos no n.º 1 

determina a cassação do alvará que titulo o ato caso exista. 

 

Artigo 73.º 

Suspensão do procedimento 

1.  Os procedimentos administrativos tendentes à adoção de medidas de tutela da 

legalidade urbanística previstos no presente regulamento e no Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação poderão ser suspensos, nos termos do artigo 31.º do Código 

de Procedimento Administrativo, por decisão do Presidente da Câmara Municipal. 

2.  A suspensão a que se alude no número anterior poderá ter lugar ainda que se 

conclua que a obra é insuscetível de ser licenciada ou objeto de comunicação prévia, 

se for possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e 

regulamentares que lhe são aplicáveis, mediante a aprovação ou alteração de um 

plano municipal de ordenamento do território ou da alteração das condições de 

construção previstas em operação de loteamento aprovada e ocorra a invocação, em 

sede de audiência do interessado, de interesses públicos de excecional relevo que 

aconselhem a execução da obra. 

 

Secção II 

Contraordenações 

 

Artigo 74.º 

Competência 

1.  A competência para determinar a instauração de processos de contraordenação 

para aplicar as respetivas coimas e eventuais sanções acessórias pertence ao 
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Presidente da Câmara Municipal, podendo a mesma ser delegada em qualquer um 

dos membros da câmara. 

2.  A tramitação processual obedece ao disposto no regime geral das infrações 

tributárias sempre que estejam em causa infrações a normas reguladoras de 

prestações tributárias e, no que respeita às restantes infrações, ao regime geral das 

contra ordenações e coimas. 

 

Artigo 75.º 

Contraordenacões 

1. Sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar que ao caso couber, 

são puníveis como contraordenação: 

a) A falta de pagamento atempado das taxas urbanísticas que sejam devidas nos 

termos do presente regulamento; 

b) A não entrega ou a prestação de falsas declarações na ficha de liquidação de taxa 

pela apreciação de operações urbanísticas; 

c) O incumprimento dos deveres de comunicação aos serviços municipais de 

fiscalização do inicio de obras, nos termos previstos no presente regulamento; 

d) O incumprimento de quaisquer outras obrigações previstas no presente 

regulamento não referidas nas alíneas anteriores; 

2. As contraordenações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do presente artigo 

qualificam-se, para efeitos da tramitação processual a adotar, como infrações a 

normas reguladoras de prestações tributárias. 

3. A contraordenação prevista na alínea a) do n.º 1 do presente artigo é punível com 

coima variável entre 10% e metade da prestação em falta quando praticada a título de 

negligência, sendo estes limites elevados para o dobro sempre que o infrator seja 

pessoa coletiva. 

4. A contraordenação prevista na alínea b) do n.º 1 do presente artigo é punível com 

coima variável entre metade e dez vezes a retribuição mínima mensal garantida, 
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sendo estes limites elevados para o dobro sempre que o infrator seja pessoa coletiva. 

5. As contraordenações previstas nas alíneas c) e d) n.º 1 do presente artigo são 

puníveis com coima graduada entre uma vez e vinte vezes a retribuição mínima 

mensal garantida, sendo estes limites elevados para o dobro sempre que o infrator 

seja pessoa coletiva. 

 

Artigo 76.º 

Retribuição mínima mensal garantida 

Para efeitos do disposto no presente regulamento entende-se por retribuição mínima 

mensal garantida o valor da retribuição mínima mensal garantida para as pessoas 

singulares, nos termos previstos na legislação em vigor que regule o salário mínimo no 

ano em que foi praticada a infração. 

 

Artigo 77.º 

Punibilidade da tentativa e da negligência 

A tentativa e a negligência são puníveis nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 78.º 

Medida da coima 

1. A determinação da medida da coima far-se-á de acordo com os critérios 

estabelecidos na lei geral. 

2. Sem prejuízo dos limites máximos permitidos na lei, os limites máximos e mínimos 

das contraordenações previstas no presente regulamento serão elevadas para o dobro 

sempre que a infração provoque graves prejuízos para a segurança das pessoas, 

saúde pública e património público ou privado. 

3. A coima deverá sempre exceder o benefício económico que o agente retirou da 

prática da contraordenação. 
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Artigo 79.º 

Sanções acessórias 

1. Conjuntamente com a coima prevista para o tipo legal de contraordenação, pode ser 

aplicada ao infrator, em função da gravidade da infração, uma das seguintes sanções 

acessórias:  

a) Apreensão dos bens que tenham sido utilizados como instrumento da infração e 

que sejam propriedade do agente;  

b) Interdição de exercício no município, de profissão ou atividades conexas com a 

infração praticada;  

c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgados pela Câmara Municipal;  

d) Privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos 

promovidos pela Câmara Municipal;  

e) Encerramento do estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a autorização 

ou licença de autoridade administrativa;  

f) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás concedidos pelo município.  

2. As sanções referidas nas alíneas b) a f) do número anterior terão a duração máxima 

de dois anos, que se contarão a partir da definitividade ou trânsito em julgado da 

decisão condenatória.  

 

 

CAPITULO VII 

Sistema de Indústria Responsável-SIR 

 

Artigo 80.º 

Sistema de Indústria Responsável 

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

parte 2-A e B do anexo I ao Sistema da Indústria Responsável, em edifício cujo alvará 
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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 e, sem prejuízo do disposto na 

Secção V do Capítulo III do presente Regulamento, 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 caraterísticas 

similares às águas residuais domésticas; 

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

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 13º do Regulamento Geral do Ruído. 

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

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

Incêndios em Edifícios. 

3. No caso de ser autorizada a compatibilidade de usos mencionada no nº 1, deverá o 

uso industrial ser inscrito, por simples averbamento, no título de autorização de 

utilização já existente.  

 

 

CAPITULO VIII 

Disposições finais e transitórias 

 

Artigo 81.º 

Fundamentação económico-financeira 

1. A fundamentação económico-financeira do valor das taxas, de acordo com o artigo 

8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, consta do Anexo III ao presente 

Regulamento, dele fazendo parte integrante. 
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2. A fundamentação económico-financeira das taxas do SIR, resultou da metodologia 

prevista no Relatório que acompanha a Circular nº 67/2013-LR, de 22 de abril de 

2013, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que consta do Anexo IV ao 

presente Regulamento, dele fazendo parte integrante. 

 

 

Artigo 82.º 

Revisões e alterações 

1.  O presente regulamento deverá ser objeto de revisão de três em três anos, como o 

propósito de verificar a correspondência entre o valor das taxas municipais e o custo 

ou valor das prestações tributadas e a justificação das isenções em vigor. 

2.  A alteração do valor das taxas urbanísticas que seja feita de acordo com critérios 

diferentes dos referidos no número e no artigo seguinte exige uma modificação do 

presente regulamento, que deverá ser acompanhada da justificação económico-

financeira prevista no regime geral das taxas das autarquias locais e da 

fundamentação exigida no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

3.  A criação ou modificação de isenções, totais ou parciais, das taxas urbanísticas 

exige modificação do presente regulamento que seja acompanhada da fundamentação 

prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 8º do Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais. 

4.  A criação ou modificação de isenções, totais ou parciais, das taxas urbanísticas 

pode inserir-se no âmbito da aprovação de um plano municipal de ordenamento do 

território que contemple formas de perequação compensatória dos benefícios e 

encargos não previstas na justificação económico-financeira que presidiu à elaboração 

do presente regulamento. 

 

Artigo 83.º 

Atualizações 

1.  O valor das taxas municipais pode ser atualizado anualmente, em correspondência 
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com a taxa de inflação, por ocasião da aprovação do orçamento municipal, 

procedendo-se à publicitação da nova tabela em conformidade com o disposto no 

artigo seguinte. 

2.  A atualização ou alteração de valor referida no número anterior deve ser feita com 

arredondamento à dezena de cêntimos. 

3.  O Presidente da Câmara Municipal pode fazer aprovar por simples despacho, em 

face da existência de alterações legislativas ou regulamentares supervenientes à 

entrada em vigor do presente regulamento, tabelas de equiparação e de atualização 

da legislação legal e regulamentar enunciada e referida no Anexo I. 

 

Artigo 84.º 

Publicidade 

O presente regulamento, incluindo os anexos que o integram, bem como todas as 

alterações ou atualizações que se lhe introduzam, é objeto de publicação na página 

eletrónica do município e encontra-se sujeito às demais formas de publicidade 

exigidas por lei. 

 

Artigo 85.º 

Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente regulamento consideram-se revogados todos os 

regulamentos e posturas municipais aprovados pelos órgãos do município em matéria 

de urbanização e edificação e que regulem as relações jurídico-tributárias geradoras 

da obrigação de pagamento de taxas pela realização de operações urbanísticas, bem 

como os despachos internos de orientação que com ele estejam em contradição. 
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Artigo 86.º 

Norma Transitória 

1.O presente Regulamento não á aplicável aos processos administrativos relativos a 

operações urbanísticas e outros procedimentos que estejam em curso na Câmara 

Municipal à data da sua entrada em vigor. 

2. A requerimento do interessado, o Presidente da Câmara Municipal ou o Vereador 

com competência delegada, pode autorizar que os procedimentos em curso à data da 

entrada em vigor do presente Regulamento se aplique o regime constante do mesmo. 

 

Artigo 87º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil após a sua publicação na 

na 2ª Série do Diário da República. 

 

 

ANEXO I 

TABELA DE TAXAS URBANÍSTICAS 

 

Código Descrição 

  

Valor (euros) 
Unidade de 

Cálculo  

      

  TAXAS URBANÍSTICAS   

      

  CAPITULO I   

  Taxas pela apreciação de pedidos   

      

1.  Taxa devida pela apreciação de pedidos: - - 

     1.1. Operações de loteamento com discussão pública 174,82 Ato 

     1.2. Operações de loteamento sem discussão pública   99,07 Ato 

     1.3. Obras de edificação   64,10 Ato 

     1.4. Obras de demolição   29,14 Ato 

     1.5. Obras de urbanização 139,86 Ato 

     1.6. Operações de destaque   40,79 Ato 

     1.7. Trabalhos de remodelação dos terrenos   40,79 Ato 

     1.8. Constituição e alteração de propriedade horizontal   14,57 Ato 

     1.9. Utilização de edifícios ou das suas frações   29,14 Ato 
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   1.10. Alterações à utilização de edifícios ou das suas 
frações 

29,14 Ato 

     1.11. Autorização de localização 29,14 Ato 

     1.12. Prorrogações de prazo 29,14 Ato 

     1.13. Prestação de caução 29,14 Ato 

  
   1.14. Receção provisória e definitiva de obras de 
urbanização 

279,71 Ato 

     1.15. Auditoria de empreendimentos turísticos  29,14 Ato 

  

   
 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, 
1.16.2. Receção de mera comunicação prévia, entregue no canal 
presencial e verificação da sua conformidade; 
1.16.3. Vistorias prévias relativas ao procedimento de mera 
comunicação prévia de estabelecimento industrial para exercício 
agroalimentar que utilize matéria prima de origem animal não 
transformada; 
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; 
1.16.5. Vistorias de conformidade para verificação das condições 
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;  
1.16.6. Selegam e dessalagem de máquinas, aparelhos e demais 
equipamentos; 
1.16.7. Vistorias para verificação do cumprimento das medidas 
impostas aquando da desativação definitiva do estabelecimento 
industrial; 

1.16.8. Outras vistorias previstas na legislação aplicável. 
 

 
- 

81,58 
 

93,24 
 

93,24 
 
 
 

46,62 
 
 
 
 
 

93,24 
 

46,62 
 

69,93 
 

69,93 

- 
Ato 

 
Ato 

 
Ato 

 
 
 

Ato 
 
 
 
 
 
 

Ato 
 

Ato 
 

Ato 
 

Ato 

   1.17. Vistoria alojamento local 29,14 Ato 

  
 1.18. Averbamentos em matéria de urbanização e 
edificação 

8,74 Ato 

  
   1.19. Vistoria para marcação de alinhamentos de muros e 
outras edificações confinantes com via pública 

46,62 Ato 

  
      1.19.1. Montante variável a acrescer por metro linear de 
muro ou edificação 

- - 

     1.20. Outras vistorias em matéria de urbanização e 
edificação não contempladas no número anterior 

29,14 Ato 

     1.21. Depósito da ficha técnica de habitação e de 
declarações prévias 

14,77 Ato 

     1.22. Conclusão de obras inacabadas 29,14 Ato 

     1.23. Demolição, escavação e contenção periférica 29,14 Ato 

     1.24. Construção da estrutura 29,14 Ato 

     1.25. Informações escritas em matéria de urbanização e 
edificação 

14,57 Ato 

  
   1.26. Operações e outros pedidos não previstos nos 
números anteriores em matéria conexa com urbanização e 
edificação 

58,27 Ato 

     1.27. Parte variável a acrescer à taxas prevista em 1.1. e 
1.2.: 

- - 

  
      1.27.1. Por área bruta de construção afeta a habitação 
prevista na operação de loteamento ou objeto de ampliação 
em sede de alteração 

0,04 m2 

  
      1.27.2. Por área bruta de construção afeta a outro uso 
que não habitação prevista na operação de loteamento ou 
objeto de ampliação em sede de alteração 

0,08 m2 
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   1.28. Parte variável a acrescer às taxas previstas em 1.3.: 

- - 

       1.28.1. Por área bruta de construção, reconstrução, 
ampliação de edificações afetas à habitação 

0,04 m2 

  
      1.28.2. Por área bruta de construção, reconstrução, 
ampliação de edificações afetas a outro uso que não 
habitação 

0,08 m2 

     1.29. Parte variável a acrescer às taxas previstas de 1.8. a 
1.10. : 

- - 

  
      1.29.1. Por área bruta de utilização afeta a habitação 
objeto de apreciação sempre que seja obrigatório a 
realização de vistoria 

0,08 m2 

  
      1.29.2. Por área bruta de utilização afeta a outro uso 
que não habitação objeto de apreciação sempre que seja 
obrigatório a realização de vistoria 

0,10 m2 

      

  CAPITULO II   

  Taxas pelo deferimento de pedidos   

      

2.  Taxa devida pelo deferimento: - - 

  

2.1. Admissão de comunicações prévia¹s, emissão de 
autos, alvarás e certidões e outros documentos 
análogos em matéria conexa com urbanização e 
edificação 
¹Na admissão da comunicação prévia, acresce a 
parte variável prevista dos números 1.27; 1.28 e 1.29 
do Capítulo anterior, respetivamente. 

46,62 Ato 

  
   2.2. Efetivação de registos, averbamentos, aditamentos e 
outras diligências semelhantes em matéria conexa com 
urbanização e edificação 

23,31 Ato 

  
   2.3. Informações escritas em matéria de urbanização e 
edificação 

23,31 Ato 

     2.4. Realização de infraestruturas urbanísticas - Anexo 1-A 

     2.5. Compensações Urbanísticas - Anexo 1-B 
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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 

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 
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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. 
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ANEXO I-B 

COMPENSAÇÕES 

 

   

O valor, em numerário, da compensação a pagar ao município 

será determinado de modo distinto consoante as áreas não 

cedidas se destinem a espaços verdes ou a equipamento de 

utilização coletiva e estacionamento, de acordo com as fórmulas 

seguintes:  

  

 

C = X x Y x K1 

B = X x Y x K2 

em que:  

C - Corresponde ao valor do montante total da compensação 

devida ao município pela ausência de cedências para espaços 

verdes e de utilização coletiva;  

B - Corresponde ao valor do montante total da compensação 

devida ao município pela ausência de cedências para 

equipamento de utilização coletiva e estacionamento;  

X – Corresponde a 25 % do valor do montante fixado anualmente 

em janeiro, pela portaria a que se refere a alínea c) do n.º 2 do 

artigo 5.º do Decreto--Lei n.º 141/88, de 22 de abril;  

Y – Corresponde ao valor, em metros quadrados, da totalidade ou 

de parte das áreas que deveriam ser cedidas para espaços verdes 

e de utilização coletiva ou de equipamentos de utilização coletiva, 

de acordo com o disposto no respetivo plano municipal de 

ordenamento do território ou na portaria subsidiariamente aplicável; 

K1 – Corresponde ao fator variável em função da localização, 

consoante a zona em que se insere, da compensação devida ao 

município pela ausência de cedências para espaços verdes e de 

utilização coletiva; 

 

K2 – Corresponde ao fator variável em função da localização, 

consoante a zona em que se insere, da compensação devida ao 

município pela ausência de cedências para equipamento de 
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utilização coletiva e estacionamento. 

Os fatores variáveis K1 e K2, assumem os seguintes valores: 

 
K 1 K 2 

i. Área incluído no perímetro urbana da cidade de Beja  0,3 0,35 

ii. Área incluído no perímetro urbanos das freguesias rurais 0,2 0,25 

iii. Áreas incluídas em outras zonas do concelho 0,1 0,15 
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ANEXO II 

FICHA DE LIQUIDAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO SOBRE COMPROMISSO DE HONRA 

 

F ... ... ... (a), declara, sob compromisso de honra, para os efeitos do disposto no n.º 5 e 7 

do artigo 8.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, que o pedido 

relativo a ... ... ... (b), apresenta as características descriminadas na ficha de liquidação de 

taxas anexa. 

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 

prática da contraordenação prevista e punida na al. b) do n.º 1 do art. 43.º do 

Regulamento Geral de Taxas Municipais, sem prejuízo da participação à entidade 

competente para efeitos de procedimento criminal. 

 

_________, ___________________ (c)                                  

_______________________________________ (d) 

Instruções de preenchimento: 

(a) Indicação do nome ou denominação e morada ou sede do requerente. 

(b) Indicação sumária da natureza da pretensão. 

(c) Local e data. 

(d) Assinatura conforme documento de identificação. 
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Taxas pela apreciação de pedidos 

Assinale com uma cruz a operação urbanística que requer a apreciação: 

A. Beneficia de isenção total ou parcial no montante de ________ %   

B. Solicitou isenção e invocou urgência ou manifesta necessidade   

1. Apreciação de pedidos: Valor  

1.1. (...)   

1.2.    
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ANEXO III 

FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
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ANEXO IV 

FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DAS TAXAS DO SISTEMA DA 

INDÚSTRIA RESPONSÁVEL 
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ANEXO V 

NORMAS TÉCNICAS DE INSTRUÇÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS EM FORMATO DIGITAL 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Compatibilidade entre Papel e Formato Digital 

 

 

(Nome do autor do projeto)… declara, para os devidos efeitos, que o projeto de 

(arquitetura ou de especialidade)…. de que é autor, referente à obra… (identificar a 

operação urbanística), sita em…., freguesia de…., cujo licenciamento / comunicação 

prévia foi requerido / apresentado por … (Nome do requerente), apresentado em 

formato digital é igual ao apresentado em papel. 

Mais declara que todos os dados correspondem à verdade, nada tendo omitido. 

(Data e assinatura) 

 

 

 


