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DOUTRINA

O Novo Regime Jurídico da

Urbanização e da Edificação

A visão de um Engenheiro
RESUMO
Qualquer alteração nos regimes jurídicos da edificação e da urbanização é uma operação complexa, revelando-se particularmente difícil
quando as modificações são profundas.
É o que sucede no 555/99, diploma que introduz novos procedimentos
administrativos e impõe a discussão pública de projectos, altera os
prazos de resposta da administração e define formas de actuação
diferenciadas face ao seu incumprimento, mexe em conceitos relativos
às operações urbanísticas, institui uma taxa para pagamento de infraestruturas urbanísticas, entre muitas outras matérias.
Este artigo procura analisar e reflectir sobre algumas das medidas
expressas no diploma e antecipar as suas consequências práticas.
Será que algo vai mudar?
Trata-se, no fundo, de confrontar os louváveis objectivos de mudança
do novo regime com a necessidade imperiosa de modernização dos
serviços prestados pela administração pública, questão fulcral que é
simplesmente esquecida no 555/99.

Introdução
As matérias de licenciamento de obras particulares e de licenciamento de loteamentos urbanos (e
de obras de urbanização) foram até agora tratadas de forma separada.
Daí resultaram frequentes situações de desarmonia e incoerência, o que prejudicou sectores que
estão muito fortemente inter-relacionados, não apenas pelos objectivos que perseguem, como pelo
conteúdo e pelas situações concretas vividas no dia a dia da gestão urbanística.
O novo regime jurídico da urbanização e da edificação, o 555/99, vem unificar num mesmo diploma
aquelas matérias. É um objectivo que se saúda.
Outro aspecto fundamental reside nos procedimentos administrativos até agora adoptados, a chamada
“burocracia”. Procedimentos lentos e complicados, numa máquina pesada, inadequada, ultrapassada.
Também aqui o novo regime tem como objectivo a simplificação dos procedimentos administrativos
de licenciamento, introduzindo 3 situações possíveis: licenciamento (normal), autorização (expedito) e comunicação prévia (efeitos quase imediatos). Sendo este um domínio da maior importância
para a imagem da administração pública e para as relações entre esta e os administrados, estão aqui
directamente em jogo questões fulcrais, de entre as quais se podem destacar:
- estratégias e práticas de ordenamento, planeamento e gestão (da evolução do espaço urbano ou
agroflorestal).
- salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo;
- garantias reais, direitos adquiridos sob diferentes formas;
- controlo prévio dos projectos;
- responsabilidade dos projectistas;
- fiscalização durante e após a execução das obras;
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