
Mais informações: work shops@pinaamendoei ra.pt ou +351 289 410 280

R e g im e  J u r íd ic o  d a  U rb a n iz a ç ã o  e  E d if ic a ç ã o : 

as alterações do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro

PREÇO

Formador: Prof. Doutora Fernanda Paula Oliveira

1 2  e 1 3 
JAN EIRO

2015

O Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro veio introduzir mais uma alteração ao Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), regime nuclear do ordenamento jurídico-urbanístico português e com 
o maior relevo na atuação e na prática imobiliária e dos municípios.

O presente workshop destina-se a identificar as principais novidades introduzidas por este diploma 
e enunciar as implicações, consequências e dificuldades da sua aplicação prática.

1. Enquadramento das alterações do RJUE no âmbito da nova Lei de Bases da Política �
     Pública de Solos, Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014)

2. Alteração na definição  das operações urbanísticas

3. O relevo da regulamentação municipal

4. Os procedimentos

     4.1. Nova delimitação dos procedimentos e novidades nas licenças e autorizações

     4.2. Nova configuração da comunicação prévia e consequências em termos de regime

     4.3. Outras novidades procedimentais

5. As novidades materiais

     5.1 Em matéria de loteamentos

     5.2. Em matéria de caducidade dos atos de gestão urbanística (em especial dos loteamentos urbanos)

     5.3. Reposição da legalidade urbanística, com especial relevo paras as legalizações

     5.4. Responsabilidade civil dos intervenientes nas operações urbanísticas

6. Outras alterações dispersas

175 €

DURAÇÃO

PROGRAMA

14 horas
12 e 13 janeiro:
9h30 às 13h
e 14h às 17h30

Inclui coffee breaks 
e almoço buffet
nos dois dias.

De forma a que o workshop possa, de forma mais cabal, dar resposta  às necessidades dos seus destinatários, por cada inscri-
ção será aceite apresentação de uma questão/dúvida mediante envio para o email aqui indicado até 5 de Janeiro de 2015.

LOCAL

Sala Sotavento

Hotel Crowne Plaza

Vilamoura |  Ver mapa

Clique para se inscrever

Inscrições limitadas a 50 participantes.

Se no futuro não desejar receber este serviço por e-mail, ou se o recebe em duplicado, por favor contacte-nos para o email 
workshops@pinaamendoeira.pt.

Aos interessados, desde que devidamente identificados, é reconhecido o direito de acesso à informação sobre eles registada, podendo 
solicitar a sua correção, e/ou eliminação do seu nome e morada, em ficheiros de endereços para ações de divulgação.
Poderão fazê-lo através de: email: workshops@pinaamendoeira.pt; carta: Pina Amendoeira e Associados, Sociedade de Advogados, R.L., 
NIPC 510 091 636, Rua D. Paio Peres Correia, 31, 8100-564 Loulé; ou telefone: +351 289 410 280.

http://docs.google.com/forms/d/1ylUEBFPG8PNzx76HUdAoJfmWt9dVJVn-9ubxfr-NeQ0/viewform?c=0&amp;w=1
mailto:workshops@pinaamendoeira.pt
http://www.google.pt/maps/place/Crowne+Plaza+Vilamoura+-+Algarve/@37.072943,-8.114348,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0xd1ab5979c72afd5:0xa8b8584bfc299960!2sCrowne+Plaza+Vilamoura+-+Algarve!3m1!1s0xd1ab5979c72afd5:0xa8b8584bfc299960?hl=en

