
MUN|CíP|O DO MONTUO
cÂunnn MUNTcTPAL

REUNÉO DE 2021t10t21

UNTDADE ORGÂN|CA: ADMTNTSTRAçÃO AUTÁRQUTCA

PROPOSTA N.'Y1JZOZ$

ASSUNTO: LICENCIAA,TENTO ZERO REGIME JURíDICO DE ACESSO E EXERCíCIO DE

ATIVTDADES DE COMÉRC|O, SERV|çOS E RESTAURAçÃO (RJACSR) - DECRETO - LEr N '
4812011, DE I DE ABR|L, E DECRETO-LE| N. 10t2015, DE í6 DE JANETRO - DELEGAçÃO Oe

COMPETÊNChS DA CÂTüAM MUNICIPAL NO PRESIDENTE DA CÂJT{ARA COM FACULDADE

DE suBDELecnçÃo Nos vEREADoRES E DIRIGENTES

O Decreto-Lei no 1012015, de 16 de janeiro, que aprova o Regime Jurídico de Acesso e

Exercício de Atiüdades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR) e cuja entrada em

ügor ocorreu a 1 de março de 2015 (Cfr. artigo 17o), vem definir regras próprias para os

Procedimentos de Autorização (Cfr. artigo 8o) e de Autorização Conjunta (Cfr. Artigo 13')

para o acesso às diversas atiüdades consideradas nos artigos 5o e 6o, bem como introduzir

atterações ao Decreto - Lei n " 481201Í, de I de abril, designadamente no que se refere à

competência para a prática de atos relacionados com o Procedimento do Pedido de

Autorização de ocupação do espaço púbtico.

Considerando que:

- Compete à câmara municipal administrar o domínio púbtico municipal (Cfr. Artigo 33o, n

o 1 alínea qq) do Anexo I à Lei n" 7512013, de 12 de setembro);

- Nos termos do artigo 34o do Anexo I à Lei n o 7512013, de 12 de setembro, a câmara

municipat pode detegar as suas competências no presidente, com possibitidade de

subdelegação em qualquer dos vereadores, sem prejuízo das competências com reserva

de detegação nele elencadas;

Seguimento

O Presidente da Câmara
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- A competência para administrar o domínio púbtico foi delegada no Presidente da

Câmara por deliberação de 21J02021 (*Delegação no Presidente da Câmara de

competências passíveis de subdelegação';, mantendo-se reservada na sua titutaridade;

- Compete à câmara municipal analisar e detiberar sobre o pedido de autorização relativo

à ocupação do espaço púbtico municipal previsto no artigo 15o do Decreto - Lei n o

4812011, de 1 de abril, com a redação que lhe foi dada peto Decreto-Lei no 10/7015, de

1ó de janeiro;

- Compete ao município a emissão de autorizaçáo para o acesso às atividades preüstas no

artigo 5" do RJACSR aprovado peto Decreto-Lei n" 10/2015, de í6 de janeiro;

- Compete ao município, autoridade competente para a emissão da permissão

administrativa, proceder à verificação da conformidade do pedido de autorização com os

dados e etementos instrutórios exigidos, proceder à emissão de despacho de convite ao

aperfeiçoamento do pedido, e proceder à decisão de indeferimento liminar do pedido nos

termos constantes no n o 2 e 3 do artigo 8o do RJACSR aprovado pelo Decreto-Lei n o

1012015, de 16 de janeiro;

- Compete ao município, autoridade competente para a emissão da permissão

administrativa, designar um gestor de procedimento nos termos preüstos no artigo 8o, D o

6 do RJACSR aprovado pelo Decreto - Lei n" 10/2015, de 16 de janeiro, em conformidade

com o n o 4 do artigo 12 o do mesmo regime, a quem compete assegurar o normal

desenvotümento da tramitação processual, acompanhando, nomeadamente a instrução,

o cumprimento de prazos, a prestação de informação e os esctarecimentos aos

interessados, competindo ainda promover a consutta à Direção-Geral de Alimentação e

Veterinária (Cfr. Artigo 10o, n o 2 do RJACSR);

- Não tendo o legistador atribuído ao Presidente da Câmara a competência para o

Procedimento de Autorização "simples" à semelhança da posição assumida de forma

expressa e inequívoca relativamente ao Procedimento de Autorização Conjunta, se deve

entender que a referência ao município nos artigos 5o, 8o e 9o do RJACSR visa a atribuição

Seguimento

O Presidente da Câmara
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das competências netes contemptadas ao órgão executivo, câmara municipal, tal como

previsto no artigo 15o do Decreto-Lei n'4812011, de 1 de abrit, para o Procedimento do

Pedido de Autorização;

- A detegação de competências consubstancia um instrumento de desconcentração

administrativa;

- Os princípios da desconcentração e delegação de competências têm por objetivo a

aproximação dos serviços às poputações, contribuindo para o aumento da celeridade,

economia e eficiência nos serviços púbticos podendo traduzir-se numa maior rapidez de

resposta às solicitações e pretensões dirigidas à Administração, tibertando o órgão

normalmente competente para decidir sobre determinada matéria da tomada de decisões

de menor relevância, criando desta forma condições para uma melhor ponderação e

resolução de questões de maior responsabitidade que lhe fica reservada;

- A Câmara Municipat, à semelhança dos demais órgãos da Administração Púbtica, está

subordinada aos princípios constitucionatmente consagrados da desburocratização e da

eficiência (Cfr. Artigo 267o da CRP) devendo estruturar-se de modo a aproximar os

serviços das populações e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a ceteridade, a

economia e a eficiência das suas decisões;

- O Decreto-Lei n o í35199, de 22 de abril, com as alterações subsequentes, que

estabelece medidas de modernização administrativa, impõe aos serviços e organismos da

Administração Púbtica central, regionat e locat a adoção, nos termos legais aplicáveis, de

mecanismos de delegação e subdelegação de competências que propiciem respostas

céleres às soticitações dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de obrigações

e uma gestão mais cétere e desburocratizada (Cfr. Artigo 27");

- O preüsto no artigo 55o, n os 2 e 4 do Código do Procedimento Administrativo (CPA)

quanto à detegação da competência em matéria de direção da instrução do procedimento

administrativo;

Seguimento

O Presidente da Câmara
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- Todas as normas atributivas de competência à Câmara Municipat, quando não haja

reserya expressa de detegação ou subdetegação, poderão ser exercíveis por üa do

disposto no artigo 34o n o I do Anexo I à Lei n " 75/7013, de 12 de setembro conjugado

com o artigo 44o, nos 1, 3 e 4 do CPA em virtude de se tratar de tei de habititação

genérica;

- Nos termos do artigo 46o, n " 2 do CPA, salvo disposição tegal em contrário, o detegante

pode autorizar o detegado a subdelegar;

- Se torna imprescindível manter em funcionamento os circuitos internos que üabitizem

os procedimentos instituídos peto RJACSR e o desenvotvimento da tramitação respetiva,

PROPÕE-SE que o Executivo Municipat detibere:

í. Delegar no Presidente da Câmara, com facutdade de subdelegação nos Vereadores, a

competência para anatisar e decidir sobre o pedido de autorização relativo à ocupação

do espaço púbtico municipal prevista no artigo Í 5o, e as demais competências

conferidas ao órgão executivo preüstas, designadamente, nos artigos 25", 26o, 28o, n o

4 e 30o todos do Decreto - Lei n'4812011, de I de abril, alterado pelos Decretos-Lei

n." 14112012, de 11107 e n o 10/2015, de 16 de janeiro;

2. Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação nos Vereadores, a

competência para autorizar o averbamento na autorização, previsto no no 3 do artigo

5o do RJACRS aprovado pelo Decreto-Lei n' 1012015, de 16 de janeiro, no caso de

atteração da titu taridade do estabeleci mento;

3. Delegar no Presidente da Câmara, podendo ser subdetegadas nos Vereadores (com

facutdade de subdelegação destes nos Dirigentes) ou nos Dirigentes, a direção da

O Presidente da Câmara
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instrução do procedimento administrativo de autorização preüsto no artigo 8o do

RJACSR aprovado pelo Decreto - Lei n'1012015, de 16 de janeiro, sem prejuízo das

competências do gestor do procedimento elencadas no n o 6 do mesmo artigo e no n o

2 do artigo 10o, e as competências previstas no referido artigo 8o quanto à verificação

da conformidade do pedido de autorização com os dados e elementos instrutórios

exigidos, bem como para a emissão de despacho de conüte ao aperfeiçoamento no

pÍazo previsto no n o 2 do referido preceito [ega[ (5 dias) e ainda para designação do

gestor de procedimento para cada procedimento.

4. Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação nos Vereadores, a

competência prevista no artigo 8o, D o 3 in fine do RJACSR para decidir sobre o

indeferimento timinar do pedido de autorizaçáo por não se encontrar instruído com

todos os etementos devidos;

5. Proceder à ratificação-sanação, nos termos do artigo 164o do Código de Procedimento

Administrativo, de todos os atos administrativos ora delegados praticados desde 27 de

setembro de 2021 pelo Presidente da Câmara, que estejam em conformidade com a

presente detegação de competências.

6. Publicar a presente detiberação em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos

í0 dias subsequentes à tomada da detiberação, no boletim municipal bem como no

sítio da lnternet do município no prazo de 30 dias em conformidade com o disposto

no artigo 56o, nos I e 2 do Anexo I à Lei n' 7512013, de 12 de setembro, e no artigo

159" ex ví 47o, n o 2 do Código do Procedimento Administrativo.

Seguimento

O Presidente da Câmara
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Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n,o 4, do Art.o 57.o,
da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, conforme detiberação de â
de outubro de2021, titutada peta Proposta n."OlZOZ1.
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Seguimento

O Presidente da Câmara
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