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Relatório de Atividades 

Unidade Orgânica Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo (DDEU) 

Período de análise 09 de novembro de 2018 a 08 de fevereiro de 2019 
 

1. Considerações Gerais 
 

A gestão da Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo   assentou no seguinte: 

1. Apreciar e submeter a decisão, as pretensões dos Munícipes, nos prazos legalmente fixados, 

bem como nos prazos definidos no âmbito do Projeto Via Verde; 

2. Prestar informação e colaboração, de acordo com o definido na lei, com outros organismos 

públicos, nomeadamente INE, Autoridade Tributária e DRAPN, bem como com as juntas de 

freguesia; 

3. Garantir a fiscalização do concelho, no âmbito das competências fiscalizadoras e 

sancionatórias, atribuídas por lei, ao Município;  

4. Desenvolver estudos prévios para intervenção no espaço urbano e na reabilitação de edificado 

do Município;  

5. Acompanhamento dos procedimentos de alterações dos PMOT´s; 

6. Colaborar com os demais serviços municipais, no âmbito das atribuições da DDEU, com vista à 

concretização dos objetivos superiormente definidos; 

7. Dar continuidade à implementação de ações e regras interna visando a otimização das 

metodologias e procedimentos administrativos, sempre no sentido de alcançar uma maior 

eficiência dos serviços, com vista à melhoria contínua.  
 

 

2. Atividades Desenvolvidas 
 

Operações Urbanísticas 

Descrição da Atividade Quantificação 

Processos entrados Nº 

Licenciamentos de edificações/alterações 68 

Licenciamentos de  empreendimento turísticos,  

estabelecimentos, indústria e atividades agrícolas 
7 

Comunicações Prévias 3 

Informação Prévia 0 

Informação Prévia art.º 110º do RJUE 5 

Autorizações de utilização 34 

Operações de destaque de parcela de terreno 3 

Ocupações da via pública 4 

Propriedades horizontais 1 

Pedidos de emissão do alvará de obras 22 

Obras isentas de licença/escassa relevância 5 

Pedido de certidão de isenção de autorização de utilização 22 

Mera comunicação prévia alojamento local 3 

Mera comunicação prévia estabelecimentos 6 

Requerimento de junção de projetos de especialidades 51 

Requerimento de junção de elementos 204 
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Descrição da Atividade Quantificação 

Processos entrados Nº 

Processos Objeto de decisão final Favorável Desfavorável 

Pedido de informação prévia 0 0 

Obras de edificação 72 3 

Operações de loteamento 1 0 

Obras de urbanização 0 0 

Autorizações de utilização 14 1 

Prorrogação de prazo (execução de obra) 11 0 

Caducidades 3 ------ 

Rejeição liminar 0 ------ 

Deserção 5 ------ 

Extinção  ------- 

Informações Prestadas nos Processos Nº 

Informações administrativas 745 

Informações técnicas – fase do projeto arquitetura 129 

Informações técnicas – fase dos projetos de especialidades 176 

Vistorias Realizadas Nº 

Auditorias de classificação/revisão (empreendimentos turísticos) 9 

Vistorias diversas – Regime excecional do RJUE  e  legislação 

específica 
1 

Vistorias ( ARU - determinar estado de conservação imóvel) 4 

Documentos Elaborados Nº 

Alvarás de obras param construção/reconstrução 23 

Alvarás de alteração/aditamento 22 

Declarações de admissão de comunicação prévia 1 

Alvarás de loteamento/alterações a loteamento 2 

Alvarás de utilização 29 

Certidões propriedades horizontais 2 

Certidões de destaque 2 

Licenças de ocupação da via pública 1 

Certidões de isenção de autorização de utilização 18 

Certidões/declarações diversas 9 

Notificações (ofício/correio eletrónico) 800 

Queixas Nº 

Processos entrados 7 

Processos com decisão final e encerrados  6 
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Fiscalização Municipal 

Descrição da Atividade Quantificação 

Atividade Contínua Nº 

Ações de fiscalização às freguesias 59 

Fiscalização a obras licenciadas 55 

Informações prestadas 161 

Participações 14 

Embargos/desrespeitos de embargos 8 

Notificações presenciais 1 

 

 

Planeamento e Ordenamento do Território 

Descrição da Atividade Grau de Execução/Quantificação 
 

Atividade Contínua  

Informações   de enquadramento de PMOT´s para instrução de 

pedidos no RERAE 
32 

Digitalização do projetos de arquitetura de obras particulares 

licenciadas  e  georreferenciação 
109 

Colaboração prestada às demais Unidades Orgânicas do 

Município e   Juntas de Freguesia  – Acompanhamento de obras e 

propostas de soluções de intervenção no espaço urbano e ou em 

edificações  

15 

Fotocópias de peças desenhadas de processos 14 

Atividade Programada 

Elaboração de diversos estudos prévios de Requalificação e Valorização de Espaço Público:  

Estudos   prévios de requalificação urbana da sede do concelho   Em curso 

Procedimentos  relativos  à dinâmica dos  PMOT´s e demais instrumentos de gestão territorial : 

Pprocesso de elaboração de  Cartografia e Ortofotocartografia 

escala 1/10000 do concelho 

Fase final 

1-3-2019 

 

Alteração do Plano do Pormenor do Parque Empresarial de  Paçô 

– Consulta e concertação  técnica  com entidades  externas 
Em curso  (70%) 

 Acompanhamento - Relatório do Estado do Ordenamento do 

Território – discussão pública 
Em curso 

Acompanhamento   de processo das ARU’s –   Ermelo, Sistelo e 

Soajo 
Em curso 

 

  


