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RTTM e RUEMP
Projetos de alteraçãoProjetos de alteração

Plano de Ação para o Mandato 2013‐2017

Indústrias e Armazéns

Promover uma redução excecional de taxas (taxas administrativas e
taxas respeitantes à realização, manutenção e conservação de
infraestruturas), no âmbito das obras de construção, alteração,
ampliação e utilização para atividades económicas do setor industrial,
em espaços ou loteamentos industriaisp ç

Aumentar a área mínima (de 1.000m2 para 1.400m2) definida para
impacte semelhante a loteamento ou impacto relevante queimpacte semelhante a loteamento ou impacto relevante, que
determina a aplicação de taxas de compensação pela não cedência de
terrenos para verdes e equipamento



RTTM e RUEMP ‐ Projeto de alteração
Indústrias e Armazéns

Medidas

Indústrias e Armazéns

Redução das taxas devidas pela realização de operações urbanísticas1.
de construção e instalação de indústrias e armazéns

Redefinição dos critérios de classificação das operações urbanísticas2 Redefinição dos critérios de classificação das operações urbanísticas
em função do seu impacte no território – aumento do limite de área
bruta de construção

2.

Definição dos critérios a observar na avaliação da salvaguarda do
equilíbrio urbano e ambiental aquando da instalação das indústrias

3.

(referenciadas na Parte A e B do Anexo I do Sistema de Industria
Responsável (SIR))
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Indústrias e ArmazénsIndústrias e Armazéns

Objetivos

dinamizar o tecido empresarial existente, contribuindo para a
sustentabilidade económica do Concelho

diminuir os custos de instalação / reinstalação das empresas e apoiar o
seu desenvolvimento

atrair novos setores de atividade e potenciar a sua complementaridade

assegurar a compatibilidade das atividades económicas com as demaisassegu a a co pat b dade das at dades eco ó cas co as de a s
utilizações de solo e com o correto ordenamento do território



RTTM  ‐ Projeto de alteração
Indústrias e Armazéns

Medida 1 – Custos de Procedimento de Controlo Prévio

Indústrias e Armazéns

Redução das taxas e compensação previstas no capítulo X da Tabela de
Taxas Municipais referentes a obras de edificação:

90% na taxa de apresentação de requerimento para início do
procedimento de controlo prévio da edificação (alínea a) e b) do n.º 8)

90% na parcela fixa da taxa de emissão de título ou de certidão de
admissão e de 30% na parcela variável (alíneas a), b) e c) do n.º 9)

90% na parcela fixa da taxa de emissão de autorização de90% na parcela fixa da taxa de emissão de autorização de
utilização e de 30% na parcela variável (alíneas a) e b) do nº 15)

30% nas taxas referentes à realização, reforço e manutenção de30% nas taxas referentes à realização, reforço e manutenção de
infraestruturas (alínea a) do n.º 11 e ponto 5 do n.º 23)

50% nas compensações pela não realização de cedências em caso de
impacto relevante ou semelhante a loteamento (ponto 2.2 do número 24)
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Indústrias e ArmazénsIndústrias e Armazéns

Reduções aplicáveis apenas a zonas do território que cumulativamente
reúnam os seguintes critérios:

planeadas e/ou programadas ‐ áreas classificadas como industriais
consolidadas ou previstas em plano municipal de ordenamento do
território em vigor (como PDM) e áreas abrangidas por alvarás de
loteamento de caráter industrial e/ou de armazenagem;

infraestruturadas ‐ servidas pelo menos por infraestruturas públicas de
drenagem de águas residuais, abastecimento de água e de drenagem
de águas pluviais, ou, apenas neste último caso, para as quais sejade águas pluviais, ou, apenas neste último caso, para as quais seja
possível a implementação de soluções autónomas e sem impacto
negativo no território



RTTM  ‐ Projeto de alteração
Indústrias e Armazéns

Caso Prático

Indústrias e Armazéns

Uso: Indústria

Á B t d C t ã 2000 2 (E ã 12 )Área Bruta de Construção: 2000 m2 (Execução = 12 meses)

Localização: Espaço Industrial (Coeficiente IMI = 1.2)

Infraestruturas existentes: redes públicas de drenagem de águas
residuais, abastecimento de água e previsão de construção de bacia de
retenção com descarga em domínio hídricoç g

Entrega do pedido de licenciamento:

Taxa atual: 590,07€
a) do n.º 8 do Cap. X Redução 90%

Taxa futura:

59,00€
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Indústrias e ArmazénsIndústrias e Armazéns

Emissão de Alvará de Licença de Construção:

l fTaxa atual: 136,33€
a) do n.º 9 do Cap. X Redução 90%

Taxa futura:

13,63€

Taxa atual: 2.860,21€
c) do n.º 9 do Cap. X Redução 30%

Taxa futura:

2.002,15€

Realização, reforço e manutenção de infraestruturas:

Taxa atual: 10.269,39€
a) do n.º 11 do Cap. X Redução 30%

Taxa futura:

7.188,57€

ç , ç ç

Taxa atual: 5.707,18€
º 23 5 d C X Redução 30%

Taxa futura:
n.º 23.5 do Cap. X ç

3.995,03€
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Indústrias e ArmazénsIndústrias e Armazéns

Compensação pela não realização de cedências:

Taxa atual: 35.989,04€
n.º 24 do Cap. X Redução 50%

Taxa futura:

17.994,52€

E i ã d Al á d A t i ã d Utili ãEmissão de Alvará de Autorização de Utilização:

Taxa atual: 46,21€
a) do n.º 15 do Cap. X Redução 90%

Taxa futura:

4 62€a) do n.  15 do Cap. X 4,62€

Taxa atual: 900,00€ Taxa futura:Taxa atual: 900,00€
b) do n.º 15 do Cap. X Redução 30%

Taxa futura:

630,00€
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Indústrias e ArmazénsIndústrias e Armazéns

Total devido pelo procedimento:

Taxa atual: Taxa futura:Taxa atual: 

56.498,43€
Redução 

Global 43,56%

Taxa futura:

31.887,52€



RUEMP  ‐ Projeto de alteração
Indústrias e Armazéns

Medida 2 – Impacte semelhante a loteamento/relevante

Indústrias e Armazéns

Alteração do limite da área bruta de construção a partir do qual se
classificam as edificações como semelhantes a loteamento ou relevantesç
de 1000 m2, para 1400 m2 (alínea d) do n.º 1 do art. 5º do RUEMP)

Caso Prático

Edifícios contíguos e funcionalmente interligados entre si – impacte
semelhante a loteamento (n.º 1 do art. 5º) ou outros edifícios ‐ impactesemelhante a loteamento (n. 1 do art. 5 ) ou outros edifícios impacte
relevante (n.º 2 do art. 5º)

Uso: Indústria

Área Bruta de Construção: 1400 m2

Localização: Espaço Industrial, Quinta do Anjo (Coeficiente IMI = 1.2)

N º d id d d tili ã 15N.º de unidades de utilização:menor a 15



RUEMP  ‐ Projeto de alteração
Indústrias e Armazéns

Áreas de cedência obrigatória (Quadro I, Anexo III do regulamento do PDM ):

Indústrias e Armazéns

Atualmente:

Esp. Verdes: 322 m2

Aumento

Após aprovação:

Esp. Verdes: 0 m2

Equipamentos: 140 m2

Total a ceder: 462 m2

Aumento
a.b.c.t. Equipamentos: 0 m2

Total a ceder: 0 m2

Compensação em numerário pela não realização das áreas de cedência
( º 24 d C X d RTTM)(n.º 24 do Cap. X do RTTM):

Atualmente:

Área obrigatória: 462 m2

Após aprovação:

Área obrigatória: 0 m2Área obrigatória: 462 m

Valor em numerário:

27.843,32€

Aumento
a.b.c.t.

Área obrigatória: 0 m

Valor em numerário:

0,00€,
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Indústrias e ArmazénsIndústrias e Armazéns

Medida 3 – Salvaguarda do Equilíbrio Urbano e Ambiental

Critérios em prédios urbanos destinados a habitação

A potência elétrica contratada não pode ser superior a 15KVA e aA potência elétrica contratada não pode ser superior a 15KVA e a
potência térmica não pode ser superior a 4x105kJ/h

Número de trabalhadores afetos à produção tem de ser igual ou
inferior a 5

Critérios em edifícios/frações que admitam o uso de comércio ou serviços

A ê i lé i d ã d i 40KVAA potência elétrica contratada não pode ser superior a 40KVA e a
potência térmica não pode ser superior a 8x106kJ/h

Número de trabalhadores afetos à produção tem de ser igual oup ç g
inferior a 15

Nota: Em qualquer dos usos referenciado é necessária a autorização da
totalidade dos condóminos caso se trate de uma instalação em edifíciototalidade dos condóminos, caso se trate de uma instalação em edifício
constituído em propriedade horizontal
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Indústrias e ArmazénsIndústrias e Armazéns

os resíduos produzidos devem apresentar características semelhantes a
resíduos sólidos urbanos

di i t d íd d f t d t to acondicionamento de resíduos deve ser efetuado em contentor
próprio, propriedade do estabelecimento industrial

os efluentes resultantes devem ter caraterísticas similares às águasos efluentes resultantes devem ter caraterísticas similares às águas
residuais domésticas aplicando‐se o disposto no respetivo regulamento
municipal, quanto à licença de descarga no coletor público e às análises
periódicas ao efluente após o início de atividadeperiódicas ao efluente após o início de atividade

a instalação deve garantir as condições de segurança contra incêndios
em edifícios (Decreto‐Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro)

o horário de laboração deve estar compreendido entre 8:00h e as
19:00h
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Indústrias e ArmazénsIndústrias e Armazéns

E a laboração não deve,

causar ruído incómodo a terceiros, garantindo‐se o cabal cumprimentocausar ruído incómodo a terceiros, garantindo se o cabal cumprimento
do disposto no artigo 13.º do Regulamento Geral de Ruído (Decreto‐Lei
9/2007, de 17 de janeiro

perturbar as condições de trânsito e de estacionamento,
nomeadamente com operações de cargas e descargas



RTTM e RUEMP
Projetos de alteração

Plano de Ação para o Mandato 2013‐2017

Projetos de alteração

Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Acompanhar e apoiar tecnicamente os processos de reconversão
urbanística das AUGI (áreas urbanas de génese ilegal), criando

i d d ã d i i à l ã dmecanismos de redução de taxas como incentivo à conclusão dos
processos e definir critérios para a aceitação do licenciamento
condicionado



RTTM e RUEMP  ‐ Projeto de alteração
Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Medidas

Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Redução das taxas de entrega de elementos e das taxas para
emissão dos títulos de reconversão

1.
emissão dos títulos de reconversão

Definição de critérios para aceitação de Licenciamentos
C di i d AUGI

2.
Condicionados em AUGI (art. 51º da LAUGI)

Definição de normas aplicáveis à instrução e emissão de títulos no3.
âmbito dos procedimentos de licenciamento ou comunicação prévia
e autorização de utilização de edificações ilegais



RTTM e RUEMP ‐ Projeto de alteração
Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Objetivos

Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

relançar o dinamismo nos processos de reconversão urbanística em
curso e incentivar a emissão dos títulos de reconversão

rentabilizar as infraestruturas já existentes e equilibrar o esforço
efetuado pelas Comissões de Administração em obras externas de
ligaçãog ç

garantir a sustentabilidade do território e a igualdade nos custos de
procedimento da obra a regularizar, por comparação com construçãop g p p ç ç
nova semelhante

definir elementos de instrução alternativos, em caso de comprovada
inadequação e/ou inutilidade no caso específico

obter as garantias mínimas sobre a segurança das edificações e o
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis



RTTM  ‐ Projeto de alteração
Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Medida 1 ‐ Reconversão Urbanística de AUGI

Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Redução de taxas previstas no capítulo X da Tabela de Taxas Municipais
referentes a operações de loteamento e obras de urbanizaçãop ç ç

50 % nas taxas de entrega de aditamentos e retificações dos projetos
(planta síntese e obras de urbanização) ‐ números 2 e 6 alíneas a) b) d) e e)(planta síntese e obras de urbanização) números 2 e 6 alíneas a), b), d) e e)

50% na parcela fixa da taxa de emissão do titulo de reconversão e
de 30% na parcela variável lí ) b) d º 3de 30% na parcela variável ‐ alíneas a) e b) do nº 3

30% na taxa referente à realização, reforço e manutenção de
finfraestruturas ‐ ponto 5 do n.º 23)
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Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Caso Prático

Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

(Processo de reconversão urbanística em tramitação)

i Q i d A j (C fi i I I 0 9)Freguesia: Quinta do Anjo (Coeficiente IMI = 0.9)

N.º lotes: 100

Cada lote com área inferior a 400,00 m2

N.º fogos: 100

a.b.c.t.: 15.000 m2

Prazo de execução das obras de urbanização: 24 meses

Previsão de 40 m2 para estacionamento/anexo à superfície em cada lote
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Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações IlegaisReconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Entrega de aditamento à planta síntese por adaptação às obras de
urbanização

Taxa atual: 269 60€ T f tTaxa atual: 269,60€
n.º 2 do Cap. X Redução 50%

Taxa futura:

134,60€

Apresentação da comunicação prévia das obras de urbanização (após a
ã d l t í t d l t t d ã )aprovação da planta síntese de loteamento de reconversão):

Taxa atual: 632,28€
a) do n.º 6.2 do Cap. X

Redução 50%
Taxa futura:

316 14€) p 316,14€
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Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações IlegaisReconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Taxas para emissão do titulo de reconversão ‐ não inclui a alínea f) do n.º 6
d C X

Taxa atual: 670,45€
Redução 50%

Taxa futura:

doCap.X

a) do n.º 3 do Cap. X Redução 50%
335,23€

Taxa atual: 

78.689,58€
b) do n º 3 do Cap X

Taxa futura:

55.082,71€b) do n.º 3 do Cap. X 55.082,71€

Taxa atual:
Redução 30%

Taxa atual: 

161.090,98€
Ponto 5 do n.º 23 do Cap. X

Taxa futura:

112.763.69€
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Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações IlegaisReconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Total taxa para emissão do alvará ‐ não inclui aalínea f)don.º6doCap.X :

Taxa atual: 
Redução Taxa futura:

240.451,01€
Redução 

72.269,38€ 168.181,63€
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Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Medida 2 – Licenciamento Condicionado em AUGI

Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Critérios, ao nível da instrução da pretensão

D l ã d C i ã d Ad i i t ã d AUGI t t dDeclaração da Comissão de Administração da AUGI, atestando o
pagamento integral das comparticipações imputáveis à parcela

Declaração da Autoridade Tributária, atestando os imóveis na posse doç , p
requerente (e/ou cônjuge) na AML

Declaração de “honra” do requerente, que justifique a necessidade
urgente de habitação própria e permanenteurgente de habitação própria e permanente

Critérios ao nível do processo de reconversão

Operação de loteamento licenciada

Obras de urbanização com autorização provisória
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Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Percentagem de ocupação de pelo menos 20% dos lotes com
h bit ã ( d d i té 10% AUGI i d 500 f /

Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

habitação (pode reduzir até 10% em AUGI com mais de 500 fogos/
unidades de utilização, localizadas na zona de influência de áreas
urbanas consolidadas)

Pelo menos 70% das comparticipações dos comproprietários se
mostrem satisfeitas (a atestar pela Comissão de Administração)

Pelo menos 70% das obras de urbanização se mostrem realizadas e
inspecionadas pelos serviços municipais, devendo as redes deinspecionadas pelos serviços municipais, devendo as redes de
abastecimento de água, de drenagem de esgotos domésticos e
eletricidade, reunir condições para entrada em funcionamento

Redução das percentagens acima descritas até 50%, em loteamentos
com menos de 500 fogos/unidades de utilização e que se insiram em
onas de influência de áreas urbanas consolidadaszonas de influência de áreas urbanas consolidadas
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Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Medida 3 – Edificações Ilegais

Reconversão Urbanística de AUGI / Edificações Ilegais

Normas relativas à instrução de procedimento e emissão de títulos /
certidões de admissão aplicáveis a operações urbanísticas referentes a
edificações ilegais:

possibilidade de dispensa de elementos instrutórios que,
fundamentadamente e na situação concreta se revelem inúteisfundamentadamente e na situação concreta se revelem inúteis,
materialmente impossíveis de prestar, ou inaplicáveis
(Ex: Pareceres das entidades que já estejam a fornecer os seus serviços às edificações a
regularizar; Projetos da engenharia de especialidades; Livro de obra)regularizar; Projetos da engenharia de especialidades; Livro de obra)

definição de elementos de instrução obrigatórios, adaptados ao
procedimento de regularização e em substituição dos elementosprocedimento de regularização e em substituição dos elementos
dispensados
(Ex: Estimativa de prazo de execução da obra, por equiparação a obra semelhante de
construção nova; Declaração de solidez; Declarações emitidas pelas entidadesconstrução nova; Declaração de solidez; Declarações emitidas pelas entidades
responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e de serviços de telecomunicações)



RUEMP  ‐ Projeto de alteração
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submissão das edificações a vistoria técnica, para verificação das
condições de segurança e salubridade e conformidade com o projeto
apresentado, para efeitos de emissão de autorização de utilização;p , p ç ç ;

determinação expressa dos casos de aplicação ‐ obrasdete ação e p essa dos casos de ap cação ob as
comprovadamente concluídas há mais de cinco anos, a contar da data
da entrada em vigor da disposição regulamentar

menção expressa nos títulos e certidões de admissão, que se trata da
regularização de uma edificação ilegalregularização de uma edificação ilegal



RTTM e RUEMP
Projetos de alteraçãoProjetos de alteração

Plano de Ação para o Mandato 2013‐2017

Reabilitação Urbana / Economia local

Prosseguir a política de incentivos à reabilitação urbana, quer no
Centro Histórico de Palmela, quer nas zonas mais antigas das restantes
freguesias, com redução de taxas urbanísticas para reabilitação,
reedificação, ampliação contida e mesmo construção nova e com
redução de taxas de ocupação do espaço público paraç p ç p ç p p
conservação/manutenção

Reduzir as taxas de ocupação da via pública (‐75%) nas esplanadas,
para estabelecimentos de restauração e bebidas
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Reabilitação Urbana / Economia LocalReabilitação Urbana / Economia Local

Medidas

Redução de taxas pela ocupação de espaço público com esplanadas1 Redução de taxas pela ocupação de espaço público com esplanadas
abertas associadas a estabelecimentos de restauração ou bebidas

1.

Revisão dos elementos de instrução dos pedidos de ocupação de
espaço público por motivos de obras de conservação e limpeza de

2.

fachadas
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Reabilitação Urbana / Economia Local

Objetivos

Reabilitação Urbana / Economia Local

reduzir os encargos sobre os cidadãos e empresas

promover a dinâmica e fortalecimento da economia de base local
concretamente dos produtos locais e turismo

estimular a vivência comunitária

simplificar a instrução dos pedidos de ocupação de espaço público
para obras de conservação e limpeza de fachadas, promovidas por
particulares ou pelos condomínios dos prédios em regime de
propriedade horizontal

agilizar os procedimentos associados à qualificação do parque
habitacional do município
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Reabilitação Urbana / Economia Local

Medida 1 – Instalação de Esplanadas Abertas

Reabilitação Urbana / Economia Local

Redução de taxas previstas no Capítulo VII da Tabela de Taxas Municipais
pela ocupação de espaço público com esplanadas abertas (mesas,pela ocupação de espaço público com esplanadas abertas (mesas,
cadeiras, guarda‐ventos, guarda‐sóis, estrados, floreiras, tapetes,
aquecedores verticais e outro mobiliário urbano) sem qualquer tipo de
proteção fixa ao solo e em apoio a estabelecimentos de restauração eproteção fixa ao solo, e em apoio a estabelecimentos de restauração e
bebidas

75% no valor unitário semestral/m2 ocupado ( lí 1) d º 4 6)75% no valor unitário semestral/m2 ocupado (alíneas a1) do n.º 4.6)

75% no valor unitário anual/m2 ocupado (alíneas a2) do n.º 4.6)



RTTM  ‐ Projeto de alteração
Reabilitação Urbana / Economia LocalReabilitação Urbana / Economia Local

Caso Prático

Instalação de esplanada aberta

Área ocupada de espaço público: 25 m2Área ocupada de espaço público: 25 m

(Contígua à fachada do estabelecimento)

Se a ocupação é por semestre (maio a outubro) – acresce ao n.º 1 do Cap. VII

Taxa atual: 309,25 € Taxa futura:,
a1) do n.º 4.6 do Cap. VII Redução 75%

Taxa futura:

77,25 €

S ã é dSe a ocupação é por um ano – acresce ao n.º 1 do Cap. VII

Taxa atual: 618,50 €
a2) do n º 4 6 do Cap VII Redução 75%

Taxa futura:

154 50€a2) do n.  4.6 do Cap. VII 154,50€



RUEMP  ‐ Projeto de alteração
Reabilitação Urbana / Economia Local

Medida 2 – Ocupação de Espaço Público por obras

Reabilitação Urbana / Economia Local

Na instrução do pedido de ocupação de espaço público, para a realização
de obras de conservação e limpeza de fachadas (artigo 10.º do RUEMP),

O “Termo de responsabilidade subscrito por técnico habilitado
acompanhado de declaração da ordem ou associação profissional
em que se encontra inscrito, em caso de proposta de colocação deq p p ç
andaimes, tapumes ou gruas no espaço público”

pode ser substituído porpode ser substituído por,
“Termo de responsabilidade do ocupante ou seu representante,
acompanhado de apólice de seguro de responsabilidade civil no
l d d f ã d i t ã d t j b tvalor adequado em função da intervenção, onde estejam cobertos

danos sobre o espaço público”
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Plano de Ação para o Mandato 2013‐2017

Modernização administrativa

Continuar a desmaterialização dos processos de urbanismo, para
simplificar e agilizar procedimentos

Continuar o processo de simplificação, reengenharia, informatização e
desburocratização e a política de melhoria contínuadesburocratização e a política de melhoria contínua

Investir na informação On‐lineç



RUEMP  ‐ Projeto de alteração
Modernização administrativa

Medidas

Modernização administrativa

Definição de normas de apresentação e de instrução de pretensões1. Definição de normas de apresentação e de instrução de pretensões
urbanísticas e respetivos projetos

Regulamentação das notificações e comunicações2.



RUEMP  ‐ Projeto de alteração
Modernização administrativaModernização administrativa

ObjetivosObjetivos

prosseguir as boas práticas de modernização administrativaprosseguir as boas práticas de modernização administrativa,
informatização e qualificação profissional

facilitar a intervenção do cidadão no processo e aumentar a suafacilitar a intervenção do cidadão no processo e aumentar a sua
satisfação face ao serviço prestado

reduzir os tempos de tramitação e promover o acesso rápido àreduzir os tempos de tramitação e promover o acesso rápido à
informação através da consulta online

diminuir a utilização de papel e aumentar a rapidez de circulação dosdiminuir a utilização de papel e aumentar a rapidez de circulação dos
processos e, consequentemente, de decisão



RUEMP  ‐ Projeto de alteração
Modernização administrativaModernização administrativa

Medida 1 – Normas de apresentação e instrução

Apresentação obrigatória de todos os elementos instrutórios, em
suporte informático (cada elemento em ficheiro individual), com
recurso à assinatura digital certificada (ex: CC) independentemente dorecurso à assinatura digital certificada (ex: CC), independentemente do
canal de entrada nos serviços municipais

Privilegiar, caso existam desconformidades, os elementos entregues
em suporte digital, para efeitos de tramitação desmaterializada dos
procedimentos

Aceitação de documentos digitais que não contenham assinaturaAceitação de documentos digitais que não contenham assinatura
digital certificada, mediante apresentação de Declaração de
Conformidade Digital subscrita pelos técnicos (à semelhança dos

ti t d bilid d ) ti d id drespetivos termos de responsabilidade), como garantia da veracidade
do suporte digital

Adoção do sistema de coordenadas de referência PT‐TM06/ETRS89
(Adotado pela CE, recomendado pela DGT e utilizado for outros organismos públicos)



RUEMP  ‐ Projeto de alteração
Modernização administrativaModernização administrativa

Medida 2 – Notificações e comunicações

Privilegiar as notificações e comunicações através de correio
eletrónico ou de outro meio de transmissão eletrónica de dadoseletrónico ou de outro meio de transmissão eletrónica de dados
(plataforma informática) assumindo a via eletrónica como canal
preferencial

Adoção generalizada do correio registado, para notificações/
comunicações não eletrónicas

Consequente criação de normativos para o controlo efetivo de prazos
(datas de receção das notificações/comunicações)



RTTM  ‐ Projeto de alteração
Revisão Geral

Medida

Revisão Geral

Objetivos

única. Revisão geral do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais

Objetivos
simples correções de redação e de imprecisões, clarificação de conceitos e
adequação às regras do novo acordo ortográfico

adaptação a normas regulamentares e legislativas em vigor
(ex. Sistema de Industria Responsável ‐ SIR e Regime Jurídico dos Empreendimentos
Turísticos)

criação de novas taxas ou parâmetros antes omissos

introdução de alterações para refletir outras realidades ao nível dos usos
considerados na aplicação das taxasconsiderados na aplicação das taxas
(ex: inclusão do uso pecuário e outros associados à atividade primária na ti relativa ao uso
agrícola)

i d ã d l õ d f ã di i i ídintrodução de alterações de conformação aos procedimentos instituídos
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