
  
 
 
 
 
 
 

COVID 19 - PLANO DE CONTINGÊNCIA DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO 

URBANISMO 
Divisão de Planeamento, Desenvolvimento Económico e Gestão do Território 

NOTA INFORMATIVA 
 

O surto de contaminação por via do vírus COVID-19 que assola Portugal e o mundo, têm 
obrigado aos diversos serviços da administração central e local, a uma adaptação contínua aos 
mecanismos de defesa e de prevenção recentemente aplicados. 

O Município de Peso da Régua tem, desde o primeiro momento, levado a cabo uma série de 
medidas para a prevenção e controle do surto ao abrigo do Plano de Contingência estabelecido 
para este efeito. Desse plano, para além da defesa da nossa população à contaminação, são 
consagrados aspetos funcionais também internos que reajustam as diversas orgânicas 
municipais em termos procedimentais de forma a salvaguardar a saúde pública de utentes e 
funcionários. 

Acresce a isto, o Estado de Emergência decretado e as medidas definidas pelo Governo para 
enfrentar esta situação com implicações diretas no normal funcionamento da nossa sociedade. 

Neste quadro, e apesar das circunstâncias excecionais e únicas com que todos nos deparamos, 
o Município de Peso da Régua encontra-se a encetar todos os esforços para que atividade dos 
serviços municipais possa decorrer com a normalidade possível. 

Apesar dos inevitáveis constrangimentos que decorrem desta situação geral, é objetivo deste 
município garantir a continuidade da atividade municipal, em particular aquela que respeita 
diretamente ao interesse dos cidadãos, e neste caso concreto, na área do Urbanismo e no que 
vulgarmente se denomina de Obras Particulares. 

Com o presente documento procura-se estabelecer e divulgar os procedimentos relativos à área 
de gestão urbanística do Município de Peso da Régua durante este período, num pressuposto 
de manutenção tanto quanto possível da normalidade processual, em defesa do superior 
interesse dos munícipes. 

 

1.PRAZOS 

Por força do atual contexto de pandemia pelo coronavírus, nos termos do disposto do Decreto-
Lei 10-a / 2020 de 13 de março, encontra-se suspensa a contagem dos prazos administrativos. 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
2. SERVIÇOS ASSEGURADOS 

Durante o período de contingência, e enquanto encerrados os serviços de Atendimento Público 
(presencial), estão assegurados os seguintes serviços, sem prejuízo da aplicabilidade do período 
de suspensão dos prazos referidos: 

1. Receção de processos e documentos através da via digital; 

2. Apreciação de pedidos, análise da sua instrução, eventual solicitação de esclarecimentos ou 
junção de documentos, e elaboração de informação que sustente propostas de decisão; 

3. Consultas a entidades externas com jurisdição sobre o território ou outra tutela, desde que 
essa possibilidade se encontre procedimentalmente em vigor ou não suspensa pelo 
respetivo(s) órgão(s) a consultar; 

4. Consulta aos serviços municipais; 

5. Emissão de certidões (comprovativas de que a edificação foi construída antes da entrada em 
vigor do RGEU e/ou RMUE; ruínas; destaque) e alvarás, e envio por e-mail de acordo com o 
procedimento constante neste documento; 

6. Georreferenciação dos processos; 

7. Atribuição de número de polícia; 

8. Envio de informação para o Instituto Nacional de estatística, Autoridade Tributária e outras 
entidades. 

 

3. ATENDIMENTO 

O atendimento público e o pedido de esclarecimentos são efetuados exclusivamente por via 
digital ou telefónica, sendo os contactos preferenciais os seguintes: 

cmregua@cmpr.pt 

tel.: 254 320 230 

fax: 254 314 365 

 

O munícipe ou interessado poderá ainda, apenas neste período, utilizar o campo específico para 
Formulário de Contacto constante na página web do município, utilizando para isso o campo 
“sugestão” e expondo o seu pedido. 

https://www.cm-pesoregua.pt/pages/648 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
4. REUNIÕES 

Considerando estar encerrado qualquer forma de atendimento presencial no âmbito do 
Urbanismo, é criado uma alternativa não-presencial igualmente eficaz, de acordo com o 
seguinte procedimento: 

1. O munícipe, técnico ou outro interessado telefona para a Câmara Municipal, sendo a 
chamada reencaminhada para a Secção Administrativa onde será agendada uma reunião 
mediante disponibilidade de agenda dos técnicos; 

2. A reunião será efetuada através de telefone, para o que deverá ser fornecida a informação 
do contacto preferencial; 

3. Em alternativa, a reunião poderá ser efetuada por videochamada desde que a natureza do 
assunto o justificar, perante o acordo entre os interlocutores e se as condições técnicas o 
permitirem ou não prejudicarem a conversação; 

4. O requerente da reunião será contactado pelo técnico ou assistente administrativo, através 
da central telefónica do município ou número de telefone alternativo. Na ausência de 
resposta será contactado novamente dentro de um período de 10 minutos; 

5. Será elaborada uma ata da reunião enviada posteriormente por correio eletrónico. 

 

5. APRESENTAÇÃO DOS PROJECTOS 

Neste período, a apreciação dos pedidos sujeitos a controlo prévio privilegiará os submetidos 
exclusivamente por via digital. A versão e cópias em formato papel deverão ser entregues 
fisicamente quando as condições o permitirem. 

Os pedidos a ser submetidos a consultas das entidades externas, deverão ser instruídos com os 
elementos considerados adequados à apreciação da operação urbanística a realizar e ao tipo de 
procedimento a que ficam sujeitas pelo RJUE, indicados na Portaria n.º 113/2015, em formato 
digital de acordo com o anexo III da CCDRN (em anexo). 

 

6. ENTREGA DE ALVARÁS 

Os Alvarás serão enviados por correio eletrónico para o munícipe ou seu representante, não 
sendo, por este motivo, carimbado com selo branco, mas detendo a mesma legitimidade 
enquanto não substituído pelo documento original. 

O Alvará é enviado após efetuado o pagamento que deverá ser efetuado por transferência 
bancária para o IBAN a seguir identificado: 

CGD: PT50 0035 0615 0002 1680 9309 4 

O comprovativo da operação de transferência bancária deverá ser enviado para o endereço: 



  
 
 
 
 
 
 
cmregua@cmpr.pt 

A acompanhar o envio do Alvará, após a confirmação da transferência bancária, seguirá por 
email a respetiva cópia da fatura/recibo. 

 

7.DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

Os documentos necessários à instrução dos diversos pedidos, como por exemplo: plantas de 
localização ou extratos de plantas de ordenamento ou de condicionantes do Plano Diretor 
Municipal de Peso da Régua; deverão ser requeridos através de correio eletrónico. 

Esses elementos serão igualmente enviados por e-mail, estando neste período isentos do 
pagamento das respetivas taxas para esse fornecimento, sendo a sua cobrança requerida à 
posteriori. 

 

8.FISCALIZAÇÃO 

As ações de fiscalização habituais ocorrerão, concluído sobre a pertinência e urgência da 
situação a aferir, e desde que as condições higieno-sanitárias e restantes procedimentos 
proteção no âmbito do COVID 19 estejam salvaguardados. 

As ações de implantação de obra determinadas por despacho a acompanhar pelos serviços de 
fiscalização, serão efetuados por vistoria à posteriori do ato. Será produzida uma informação 
especificamente referente a esse procedimento onde constará a eventual aprovação. 

 

9.LIVRO DE OBRA 

Durante o período de suspensão do atendimento ao público presencial, o livro de obra pode ser 
utilizado – desde a data de início da obra, comunicada nos termos legais – para registo de tudo 
o que acontecer em obra. 

Após a reabertura do atendimento presencial, o promotor deverá num prazo de dez dias 
apresentar o livro de obra para carimbar. 

 

10.REABILITAÇÃO URBANA 

Todos os procedimentos referidos anteriormente são aplicáveis ao regime de Reabilitação 
Urbana decorrente das ARU em vigor e respetiva tramitação. 

As informações sobre os pedidos de parecer de enquadramento no âmbito do IFFRU, e outras 
relativos aos benefícios fiscais em vigor neste âmbito, estão salvaguardadas. 

 



  
 
 
 
 
 
 
11.ALOJAMENTO LOCAL 

Continuar-se-á a analisar os pedidos de Alojamento Local, no entanto, as vistorias de suporte à 
emissão de parecer vinculativo no âmbito dos pedidos serão suspensas, sendo substituídas pelo 
preenchimento e avaliação de formulário produzido para o efeito, onde constam os aspetos a 
avaliar habitualmente pelas referidas vistorias. 

O preenchimento do formulário é da exclusiva responsabilidade do requerente e o seu teor é 
assumido sob declaração de compromisso de honra. 

A informação constante no formulário e assumida pelo requerente, será verificada no local sob 
a forma da vistoria, quando estejam reunidas novamente as condições para o efeito. 

 

12. DOCUMENTOS PROVISÓRIOS 

À semelhança dos procedimentos referidos para os Alvarás, a Camara Municipal de Peso da 
Régua no âmbito das competências e atribuições a esta Divisão, poderá titular ou legitimar os 
requerentes através de cópias do documento oficial enviadas por e-mail, durante este período. 

 

 

13. PRAZOS VINCULATIVOS 

Deferimento tácito 

De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei 10-A/2020, de 13 de março - que estabelece 
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID 19 - resulta que são suspensos os prazos de cujo decurso decorra o deferimento tácito 
pela administração de autorizações e licenciamentos requeridos por particulares. 

Da sua aplicação resulta que a suspensão dos prazos se aplica a todos os procedimentos para os 
quais a Lei penaliza o silêncio da Administração com o deferimento tácito. 

 

Suspensão de prazos fixados aos particulares 

Consideram-se suspensos os prazos fixados aos particulares para apresentação de documentos 
e de audiência prévia, aplicando-se a figura do justo impedimento consagrada no artigo 140.º 
do Código do Procedimento Civil, o qual será de conhecimento oficioso, dada a reconhecida 
impossibilidade da prática dos mesmos. 

 

Pagamento de taxas 



  
 
 
 
 
 
 
O pagamento deverá ocorrer dentro dos prazos fixados e em conformidade com os diversos 
procedimentos aqui definidos, não havendo de momento, qualquer alteração aos prazos 
estabelecidos para pagamento. 

 

14. SERVIÇOS NÃO ASSEGURADOS 

Para além do que decorre do estabelecido nos pontos anteriores, a Divisão de Planeamento, 
Desenvolvimento Económico e Gestão do Território no âmbito do Urbanismo, durante este 
período, não poderá assegurar integralmente os seguintes serviços: 

1. Consulta de processos e reprodução de cópias na hora; 

2. Fornecimento de fotocópias na hora, simples ou autenticadas; 

3. Atendimento e ajuda presencial no Registo/Alteração/Cessação dos processos de 
Alojamento Local; 

4. Vistorias que impliquem o acesso e respetiva ação em condições de prevenção não 
asseguradas. 

 

15. ADEQUAÇÃO AO RMUET 

Todas as medidas provisórias elencadas neste documento deverão ser interpretados em 
concomitância com os regulamentos específicos, em especial com as normas consagradas no 
Regulamento Municipal de Urbanização Edificação e Taxas, considerando a sua adequação 
dentro do período de contingência previsto. 

 

16. TRABALHO REMOTO 

Os regimes de trabalho não-presencial, eventualmente implementados nesta divisão, poderão 
constituir alguns constrangimentos ou imprevistos pontuais, mas não impedirão a prossecução 
e cumprimentos dos objetivos definidos e procedimentos aqui estabelecidos. 

 

Toda a informação constante neste Nota Informativa poderá ser revista e alterada, caso as 
circunstâncias excecionais assim o determinarem, ou em sequência de alterações legais que 
impliquem direta ou indiretamente neste âmbito. 

 

Os procedimentos e as medidas aqui estabelecidas entram em vigor a partir do dia:  

23 de março de 2020 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


