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DESPACHO 
 
 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE “LEGALIZAÇÃO” DE OPERAÇÕES 
URBANÍSTICAS CONSAGRADO NO ARTIGO 102º- A DO REGIME JURÍDICO DA 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – VULGO RJUE – INDEPENDENTEMENTE DA 
PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA 
EDIFICAÇÃO 

 
 

 

 Considerando que:  

- O nº 7 do artº 102º -A do RJUE, sob a epígrafe, “legalização”, dispõe que “Os municípios aprovam 
os regulamentos necessários para concretizar e executar o disposto no presente artigo devendo, 
designadamente, concretizar os procedimentos em função das operações urbanísticas e 
pormenorizar, sempre que possível, os aspetos que envolvam a formulação de valorações próprias 
do exercício da função administrativa, em especial os morfológicos e estéticos”; 

 
- O Município de Baião não dispõe ainda do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação – 
vulgo RMUE - atualizado e prevê-se alguma morosidade no procedimento uma vez que este foi 
entregue, através de uma prestação de serviços, à Universidade Católica, consequentemente não se 
encontra ainda regulamentado; 

 
- Não obstante, o procedimento de legalização de operações urbanísticas consagrado, com caráter 
inovador, no artigo 102º-A do RJUE, com a publicação do DL. Nº.136/2014, pode e deve ser aplicado, 
independentemente da sua execução, mediante regulamento municipal da urbanização e da 
edificação; 
 
-De facto, a consagração do dever, por parte da autarquia, de proceder à adequada regulamentação 
do procedimento especial de legalização, em causa, não pode, nem deve, significar que, perante a 
eventual ausência, de tal regulamentação, tal regime legal fique, absolutamente, comprometido, em 
vista à possível regularização de operações urbanísticas de génese ilegal; 
 
-Dito por outras palavras: a ausência de regulamentação municipal que permita, com maior certeza e 
segurança jurídicas, dar execução ao procedimento de legalização, não pode significar a sua 
absoluta inaplicação às situações relacionadas com operações urbanísticas irregulares e cuja 
reposição da legalidade possa ser, convenientemente, assegurada, à luz do princípio da 
proporcionalidade, mediante o recurso ao procedimento previsto, sobre a matéria, no artigo 102-A do 
RJUE; 
 

Assim, no uso das competências que me foram delegadas e subdelegadas conferidas pelo Ex.mo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de 26 de outubro de 2017 e ainda ao abrigo do disposto nos artigos 
44º a 50º todos do C.P.A e do artigo 102º-A do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redação 
dada pelo Decreto-Lei 136/2014 de 9 de setembro, e alterações subsequentes, designado por 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (vulgo RJUE), determino o seguinte: 
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a) - A implementação do procedimento de “legalização”, por parte da unidade do urbanismo e 
das respetivas sub-unidades, que obedecerá em tudo ao disposto no aludido artigo 102º-A do 
RJUE, bem como ao projeto em curso do RMUE pela Universidade Católica, cuja cópia se 
anexa, independentemente da publicação do regulamento municipal da urbanização e da 
edificação; 

b) - Apenas serão de considerar, para efeitos de procedimentos de “legalização”, as operações 
urbanísticas, erigidas e concluídas há mais de cinco (5) anos; 

c) - Que a aplicação informática do GSP seja adaptada de forma a suportar o presente 
procedimento de “legalização”. 

 
 

 
 
 
Anexo: projeto em curso do RMUE pela Universidade Católica do capítulo do expediente legal da 
“legalização” 
 
 
 
 
 
Dê-se cumprimento. 
 
 
 
 
 
Município de Baião, 16 de Dezembro de 2020 
 

 

 

 

 

 

O Vereador do Pelouro do Urbanismo, 

 

(Henrique Gaspar Ribeiro) 
(C/ competências delegadas e subdelegadas pelo Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 26 

de outubro de 2017) 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 

PROCEDIMENTO DE LEGALIZAÇÃO 

 

Artigo 16.º 

Âmbito  

1. O procedimento de legalização visa a regularização de todas as operações 

urbanísticas ilegais compreendidas numa dada parcela. 

2. Quando as operações urbanísticas careçam da realização de obra sujeita a 

controlo prévio, o procedimento de legalização deverá observar os trâmites dos 

procedimentos de controlo prévio previstos no RJUE, com as adaptações que se 

revelem necessárias. 

 

 

Artigo 17.º 

Instrução do Procedimento 

1. A legalização pode ser determinada pelo órgão autárquico com competência 

para esse efeito, ou pode decorrer da iniciativa do particular. 

2. O pedido de legalização deve ser instruído com todos os documentos e 

elementos que se demonstrem necessários atendendo à concreta operação 

urbanística, nos termos do RJUE e respectivas Portarias. 

3. No que concerne aos projectos de especialidade e respectivos termos, poderão 

ser juntos apenas os que sejam necessários à segurança e saúde públicas, excepto 

quando o enquadramento factual ou legal exija a junção de outros projectos para além 

daqueles. 

4. Quando a operação urbanística esteja concluída e não careça da realização de 

qualquer obra, o pedido deverá ser instruído com os seguintes elementos: 

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente; 

b) Fotografia com enquadramento no local; 

c) Planta de localização e enquadramento, à escala 1:5.000; 

d) Projecto de arquitectura com plantas, cortes e alçados; 
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e) Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura; 

f) Memória Descritiva e Justificativa; 

g) Termo de responsabilidade com identificação do sistema estrutural 

utilizado e de eventuais patologias da construção, elaborado por técnico com 

habilitação legal, que garanta os aspectos estruturais, de segurança e 

salubridade da edificação; 

h) Último recibo da empresa responsável pelo abastecimento de água, ou 

fotocópia devidamente verificada pelos serviços, ou projecto do sistema de 

drenagem de águas residuais domésticas e residuais pluviais, e abastecimento 

de água nomeadamente com indicação do modo de ligação às redes públicas, 

elaborado e com termo de responsabilidade de técnico com habilitação legal; 

i) Último recibo da empresa responsável pela comercialização de 

eletricidade, ou fotocópia devidamente verificada pelos serviços, ou projeto de 

alimentação e distribuição de energia eléctrica, elaborado e com termo de 

responsabilidade de técnico com habilitação legal; 

j) Projecto de segurança contra incêndios ou ficha de segurança contra 

incêndios em edifícios, quando aplicável; 

k)  Certificado de instalação e ou inspecção de meios de elevação 

mecânicos e identificação da Empresa de Manutenção de Instalação de 

Elevadores, quando aplicável; 

l) Certificado de inspecção emitido por entidade inspectora da rede de 

gás, ou comprovativo de abastecimento de gás através da rede pública, 

quando aplicável; 

m) Termo de responsabilidade da conformidade da obra executada com o 

projecto apresentado e com as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

5. Os pedidos de legalização de operações de loteamento, sem obras de 

urbanização, devem ser instruídos com os seguintes elementos: 

a) Requerimento em que conste nome, identificação fiscal e residência ou 

sede do requerente; 

b)  Documento comprovativo da legitimidade do requerente; 

c) Fotografia com enquadramento no local; 

d) Planta de localização e enquadramento à escala 1:5.000; 
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e) Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição os parâmetros 

construtivos associados para os lotes constituídos (área máxima de 

implantação, área máxima de construção, área mínima destinada a 

estacionamento, a cércea máxima da construção e a finalidade dos lotes) e o 

enquadramento da pretensão nos planos municipais e especiais de 

ordenamento do território existentes; 

f) Ficha Estatística preenchida com os dados referentes à operação 

urbanística (Operação de Loteamento), utilizando -se o modelo respectivo 

disponível na secção de requerimentos; 

g) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto, quanto ao 

cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, segundo o 

regime da qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração 

e subscrição de projectos (modelos disponíveis na secção de requerimentos); 

h)  Planta de síntese, à escala de 1:1.000 ou superior, elaborada sobre 

levantamento topográfico actualizado, podendo contar na sua representação 

apenas o seguinte: 

i. A delimitação do prédio ou prédios a lotear; 

ii. A identificação das áreas de cedência ao domínio público ou privado 

municipal; 

iii. A identificação dos limites dos lotes e respectiva numeração; 

iv. Quadro de áreas caracterizador das áreas acima referidas. 

6. Os pedidos de legalização de alterações a licença ou comunicação prévia de 

operação de loteamento, sem obras de urbanização, devem ser instruídos com os 

documentos previstos nas alíneas a) a d) e g) do número anterior, e ainda com os 

seguintes elementos: 

a) Extracto da planta da síntese da operação de loteamento; 

b) Memória descritiva contendo a descrição dos novos parâmetros 

construtivos associados para o lote a alterar; 

c) Sobre o extracto da planta de síntese devem ser assinalados os 

elementos caracterizadores das obras propostas e as edificações a legalizar, 

a representar com grafismos distintos, incluindo caso seja necessário para 

verificação do cumprimento das regras de edificabilidade definidas no 
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presente regulamento, a representação de perfis caracterizadores dos novos 

elementos a edificar. 

d)  A identificação dos titulares dos lotes constantes do alvará de 

loteamento, a efectuar nos termos do artigo 7.º do presente Regulamento. 

7. Poderão ser exigidos outros elementos, nomeadamente quando a edificação 

existente ou a sua utilização assim o justificar, ou existir enquadramento factual ou 

legal que assim o imponha, podendo ainda ser dispensados documentos ou elementos 

instrutórios, quando se demonstrem desproporcionados relativamente à solução a 

adoptar. 

 

 

Artigo 18.º 

Procedimento e Prazos 

1. O gestor do procedimento será responsável por assegurar, no prazo de 8 dias, 

o saneamento do pedido apresentado, nos termos do RJUE. 

2. No caso do pedido de legalização não reunir todos elementos necessários para 

poder ser apreciado, será concedida uma audiência prévia de 30 dias, finda a qual, e 

mantendo-se os pressupostos de facto e de direito, será iniciado ou retomado o 

procedimento de reposição da legalidade urbanística nos termos do RJUE. 

3. Quando o requerente não instrua o pedido com as necessárias consultas, 

pareceres ou autorizações, estas consultas, pareceres e autorizações serão realizados 

pelo gestor do procedimento, suspendendo -se o procedimento nos termos do RJUE 

até à recepção daqueles ou verificação do decurso do prazo de que as entidades 

dispõem para este efeito. 

4. Quando o pedido reúna todos os elementos necessários para poder ser 

apreciado, o procedimento de tutela da legalidade urbanística, quando exista, 

suspende -se enquanto o pedido é analisado. 

5. A câmara municipal delibera sobre o pedido, no prazo de 30 dias contados a 

partir: 

a) Da data da recepção do pedido ou dos elementos solicitados nos 

termos do n.º 3 do artigo 11.º do RJUE; ou 
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b) Da data da recepção do último dos pareceres, autorizações ou 

aprovações emitidos pelas entidades exteriores ao município, quando tenha 

havido lugar a consultas; ou ainda 

c) Do termo do prazo para a recepção dos pareceres, autorizações ou 

aprovações, sempre que alguma das entidades consultadas não se pronuncie 

até essa data. 

6. Tal deliberação poderá ser de: 

a) Deferimento do pedido, concedendo -se o prazo de 3 meses para 

levantamento do alvará de licença de obras ou do alvará de loteamento; 

b) Deferimento do pedido, pronunciando-se sobre a necessidade de 

realização de vistoria para efeitos de emissão de autorização de utilização, 

concedendo -se o prazo de 3 meses para requerer a emissão do alvará de 

autorização de utilização; 

c) Indeferimento do pedido. 

7. Ao procedimento de legalização serão aplicáveis todas as normas do 

procedimento de licenciamento ou do procedimento de autorização de utilização, com 

as necessárias adaptações e consoante se revelem necessárias. 

8. Os actos proferidos ao abrigo deste procedimento caducam nos termos 

previstos no RJUE. 

 

 

Artigo 19.º 

Legalização Oficiosa 

1. Nos casos em que os interessados não promovam as diligências necessárias à 

legalização voluntária das operações urbanísticas nos termos do RJUE, a câmara 

municipal pode proceder oficiosamente à legalização, sempre que a ilegalidade resulte 

da falta de procedimento de controlo prévio necessário, não carecendo de obras de 

correcção ou alteração. 

2. O recurso à legalização oficiosa deve ser notificado ao proprietário do imóvel, 

não podendo ser determinada caso este a ela expressamente se oponha no prazo de 

15 dias a contar da notificação. 
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3. Havendo oposição do proprietário, devem ser ordenadas ou retomadas as 

medidas de reposição da legalidade urbanística adequadas ao caso concreto, nos 

termos do RJUE. 

4. Pode igualmente ser promovida a legalização oficiosa quando a ilegalidade 

resulte de acto de controlo prévio que tenha sido declarado nulo ou anulado e a 

respectiva causa de nulidade ou anulação já não se verifique no momento da 

legalização, e desde que esta possa ocorrer sem a necessidade de realização de 

quaisquer obras. 

5. No caso referido no número anterior, são aproveitados todos os projectos que 

instruíram o acto de controlo preventivo anulado ou declarado nulo. 

6. À legalização oficiosa são aplicáveis, com as devidas adaptações, as demais 

normas previstas no presente Regulamento. 

 

 

Artigo 20.º 

Titulação 

1. O acto que determina a legalização da operação urbanística deverá ser titulado 

por alvará, o qual observará uma das seguintes formas: 

a) O de alvará de licença de obras de edificação, 

b) O de alvará de licença de loteamento, quando a operação urbanística 

em causa seja um loteamento; 

c) O de alvará de autorização de utilização, quando a operação urbanística 

careça de ser titulada por este; 

2. O alvará deverá respeitar os modelos disponíveis nos serviços do Município, 

devendo ainda especificar, para além dos requisitos legais contidos nas respectivas 

portarias, o seguinte: 

a) Que a operação urbanística foi sujeita ao procedimento de legalização; 

b) Qual a operação urbanística objecto de regularização; 

c) O uso da faculdade concedida pelo n.º 5 do artigo 102.º-A do RJUE, quando 

aplicável. 

3. O alvará emitido na sequência de legalização oficiosa deve referir 

expressamente que o ato é efectuado sob reserva de direitos de terceiros. 
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Artigo 78.º 

Procedimento de Legalização 

1. Quando a operação a legalizar careça da realização de obra, e logo da 

necessária titulação para legitimar os trabalhos a realizar, será emitido o respectivo 

alvará de licença de construção, procedendo -se em tal data à liquidação das taxas 

devidas por esta emissão, sendo a liquidação das taxas devidas pela emissão de 

alvará de autorização de utilização remetida para momento posterior à conclusão 

daquelas obras, se aplicável. 

2. Quando o requerente seja notificado do ato de liquidação, e não proceda ao 

pagamento de tais taxas, tratando-se de obra concluída e que não careça da 

realização de qualquer trabalho de adequação ou obras de alteração, serão encetados 

os devidos procedimentos com vista à cobrança coerciva de tais quantitativos, sendo 

que caso se conclua pela impossibilidade de cobrança não será emitido o respectivo 

título, caducando o ato de deferimento do pedido. 

3. A sujeição a procedimento de legalização não dispensa o requerente do 

pagamento da taxa municipal de urbanização ou da taxa de compensação urbanística, 

quando pela operação urbanística em causa fossem as mesmas devidas. 

 


