
MUN|CíPIO DO MONTTIO
cÂirannn MuNtcIPAL

REUNÉO DE 2021110121

UNIDADE ORGÂNICA: ADMINISTRACÃO AUTÁneutcl

PRoPosrA N: 11 tzozt

ASSUNTO: OrleClçÃO DE COmprrÊXCnS NO PRESTDENTE Ol CÂrmRl, COM

FAcULDADE SUBDELEcAToRIA, EM I ATÉnn oe URBANtzAçÃo e eotnclçÃo e

DEr,rArs uclst-lçÃo EXTRAVAGANTE

Considerando que:

A) O princípio da desconcentração administrativa permite que os órgãos

administrativos deleguem as suas competências tendo em vista o melhor

desenvolümento das suas atribuições e a maior racionalidade e celeridade da

atividade administrativa, pugnando pela crescente satisfação dos interesses

públicos, legalmente protegidos.

B) Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 33.o n.o 1, atínea y) e 34.o n.o I

do Anexo I da Lei no 7512013, de 12 de setembro, bem como do disposto no

artigo 5o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual

redação, que determina a facutdade de detegação no Presidente da Câmara

das competências atribuídas à Câmara Municipal, no âmbito do regime

jurídico de urbanização e edificação,

PROPÕE-SE QUE A CÂilARA,t UNtCtpAL DELTBERE:

1. Delegar no Presidente da Câmara, com a faculdade subdelegatória, as

competências adiante discriminadas e que repousam na titutaridade do órgão

executivo:

Seguimento:

GAP e Gabinetes de apoio aos Src. Vereadores - para conhecimento.

DAO - Afixação de Editat.

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas - pubticitação no sítio da

lnternet e em Boletim Municipat.

da Câmara,

de outubro de2021
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A - Para praticar os atos administrativos previstos no Regime Jurídico da

Urbanização e da Edificação aprovado peto Decreto-Lei no 555/99, de 16 de

dezembro, na sua redação mais atuatizada, elencados a seguir:

a) Conceder ticenças administrativas, designadamente para operações de

loteamento, obras de urbanização, trabathos de remodetação de

terrenos, obras de construção, obras de alteração, obras de ampliação,

obras de conservação, reconstrução e de demolição de edifícios, nos termos e

limites fixados no artigo 4o, fo 2 conjugado com os artigos 23o, 57o e 58o;

b) Certificar, para efeitos de registo prediat, nos termos previstos no artigo

6o, no 9;

c) Aprovar a informação prévia, nos termos e limites fixados nos artigos

14o e 16o;

d) Proceder às notificações, nos termos e para os efeitos preüstos no artigo

ó5o, no 3;

e) Atterar as condições da licença ou comunicação prévia de toteamento

desde que tat atteração se mostre necessária à execução de instrumentos de

planeamento territoriat ou outros instrumentos urbanísticos nos termos

previstos no artigo 48o;

f) Emitir as certidões, nos termos previstos no artigo 49o, nos 2 e 3;

g) Atterar as condições da licença ou comunicação préüa de obras de

urbanização, nos termos preüstos no artigo 53o, n" 7;

h) Reforçar e reduzir o montante da caução destinada a garantir a boa e

regutar execução das obras de urbanização, nos termos preüstos no artigo

54o, nos 4,5 e 6;

Seguimento:

GAP e Gabinetes de apoio aos Srs. Vereadores - para conhecimento.

DAO - Afixação de Editat.

Gabinete de Comunicação e Relaçôes Públicas - pubticitação no sítio da

lnternet e em Botetim Municipat.

Presidente da Câmara,

Montijo, 18 de outubro de2021
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i) Fixar prazo, por motivo deüdamente fundamentado, para a execução

faseada de obra, nos termos previstos no artigo 59o, no 1;

j) Dectarar a caducidade e revogar a licença ou a comunicação préüa de

operações urbanísticas, nos termos previstos nos artigos 71o, no 5 e 73o,

n" 2i

k) Promover a execução de obras, nos termos preüstos no artigo 84o, no

1;

l) Acionar as cauções, nos termos preüstos no artigo 84o, no 3;

m) Proceder ao levantamento de embargo, nos termos previstos no artigo

84", n"4;

n) Emitir oficiosamente alvará, nos termos preüstos no artigo 84o, no 4 e
artigo 85o, no 9;

o) Fixar pÍazo para a prestação de caução destinada a garantir a limpeza

e reparação de danos causados em infraestruturas públicas, nos termos

preüstos no artigo 86o;

p) Proceder à receção proüsória e definitiva das obras de urbanização,

nos termos preüstos no artigo 87o;

q) Conceder licença para obras inacabadas, nos termos preüstos no artigo

880;

r) Determinar a execução de obras de conservação, nos termos previstos

no artigo 89o, no 2 e artigo 90o;

s) Ordenar a demotição total ou parcial de construções, nos termos

previstos no artigo 89o, no 3 e artigo 90o;

t) Nomear técnicos para efeitos de üstoria préüa, nos termos preústos

no artigo 90o, no 1;

Seguimento:

GAP e Gabinetes de apoio aos Src. Vereadores - para conhecimento.

DAO - Afixação de Editat.

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas - pubticitação no sítio da

lnternet e em Boletim Municipat.

o

18 de outubro de2021
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u) Tomar posse administrativa de imóveis para efeitos de obras coercivas,

nos termos previstos no artigo 91o;

v) Ordenar o despejo administrativo de prédios ou parte de prédios, nos

termos previstos nos artigos 92o e 109o, nos 2, 3 e 4;

w) Contratar com empresas privadas para efeitos de fiscalizaçáo, nos termos

previstos no artigo 94o, n" 5;

x) Promover a realização de trabalhos de correção ou alteração por conta

do titular da licença ou do apresentante da comunicação prévia, nos termos

previstos no artigo 105o, no 3;

y) Aceitar para extinção de dívida, dação em cumprimento ou em função

do cumprinÊnto, ttos lermos previstos no artigo 108o, nn 2;

z) Prestar a informação nos termos e para os efeitos preüstos no artigo

I 10";

aa) Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos termos previstos no

artigo 117o, no 2;

bb) Manter atualizada a relação dos instrumentos jurídicos preüstos no

artigo í í 9";

cc) Prestar informações sobre processos relativos a operações urbanísticas,

nos termos previstos no artigo 120o;

dd) Enüar mensalmente os etementos estatísticos para o lnstituto

Nacional de Estatística, nos termos previstos no artigo 12óo.

B - Reatizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a atividade

fiscalizadora atribuída por [ei, nos termos por esta definidos, em matéria de

Segurança Contra os Riscos de lncêndio, abrangendo a competência prevista na

Seguimento:

GAP e Gabinetes de apoio aos Srs. Vereadores - para conhecimento.

DAO - Afixação de Editat.

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas - pubticitação no sítio da

lnternet e em Botetim Municipat.

Presidente da Câmara,

Montijo, 18 de outubro de2021
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atínea b) do n.o I do artigo 24o, do Decreto-Lei n'220/08, de 12 de novembro, com a

redação atualizada do Decreto-Lei n.o 912021, de 29 de janeiro.

C - Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as condições gerais e especiais

de satubridade, segurança e estética das edificações preüstas no Regulamento Geral

das Edificações Urbanas, aprovado peto Decreto-Lei no 38 382, de 7 de agosto de

1951, designadamente nos artigos 2o, 3o a 8o, 12o, 21o,26o 5 único do artigo 58o, S

único do artigo 60o, 6ío a64",77",78"79",124o a126" e 136o a 139o.

D - Exercer ainda as seguintes competências:

a) Quanto aos Empreendimentos Turísticos, as preüstas no no 5 do artigo

23.o, n.o 1 do artigo 25.o, artigo27.o, n.o 2 do artigo 33.o, n.o 3 do artigo

36.o, na alínea b) do n.o 1 do artigo 39.o e n.o 2 do artigo 68.o do Decreto-

Lei no 39/08, de 07 de março, com a redação atualizada do Decreto-Lei n.o

912021, de 29 de janeiro;

b) Quanto aos Estabelecimentos de Alojamento Local, as previstas no n.o 7

do artigo ó.o, no artigo 8.o, € no n.o 3 do artigo 10.o, todos do Decreto -

Lei n.o 12812014, de 29 de agosto, com a redação atualizada do Decreto-

Lei n.o 912021, de 29 de janeiro.

c) Quanto às Instalações Desportivas de Uso Público, as preüstas no n.o 2

do artigo 10.o, n.os 2,3 e 4 do artigo 13.o, artigo í5.o, n.o I do artigo 18.o,

alínea b) do n.o 4 do artigo 2ó.o, n.os 3 e 4 do artigo 27.o, n.o 3 do artigo

Seguimento:

GAP e Gabinetes de apoio aos Srs. Vereadores - para conhecimento.

DAO - Afixação de Editat.

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas - pubticitação no sítio da

lnternet e em Botetim Municipat.

da Câmara,

Montijo, 18 de outubro de2021
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31.o, todos do Decreto - Lei n.o 14112009, de 1ó de junho, com a redação

atualizada do Decreto-Lei n.o 9/2021, de 29 de janeiro.

d) Quanto à Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese llegal,

as previstas nos artigos 1o, 3o, 9o, 19" a26",28o,29o,31o, 35o e 54.o da Lei

no 91195, de 2 de setembro, com as atterações da Lei n" 165199, de 14 de

setembro, da Lei no 64103, de 23 de agosto, da Lei n.o 10/08, de 20 de

fevereiro, da Lei n.'79/2013, de 26 de dezembro e da Lei n.o 7012015, de

16 de jutho.

e) Quanto aos Funclonamento dos Espetáculos de Natureza Artística, a

prevista no artigo 34o, n.o í do Decreto-Lei n" 2312014 de 14 de fevereiro,

com a redação atualizada do Decreto-Lei no 9012019, de 5 de jutho.

f) Quanto ao Sistema da lndústria Responsável, aprovado em anexo ao

Decreto - Lei n.o 16912012, de 0í de agosto, atterado e republicado pelo

Decreto - Lei n.o 7312015, de 11 de maio e pelo Decreto-Lei n.o 91202'1, de

29 de janeiro, a preüsta no n.o 3 do artigo 18.o.

E - Ficam igualmente delegadas as competências necessárias à instrução dos

procedimentos e à execução das deliberações da competência da Câmara, nos termos

dos nos 2 e 4 do artigo 55o, do Código do Procedimento Administrativo.

F - Administrar o Domínio Público Municipal nos termos da tei.

Seguimento:

GAP e Gabinetes de apoio aos Srs. Vereadores - para conhecimento.

DAO - Afixação de Editat.

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas - pubticitação no sítio da

lnternet e em Botetim Municipat.

da Câmara,

Montijo, 18 de outubro de2021
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G - Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos

casos legalmente previstos nos artigos 13o,14o e n o 2 do artigo 27o todos do Decreto

- Lei no 251198, de 11 de agosto, na redação atuatmente vigente.

H- Determinar ainda que a presente detiberação seja pubticitada através de Edital

afixado nos tugares 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 56.o doAnexo lda Lei no

7512013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 159.o por remissão

do n.o 2 do artigo 47.o, ambos do Código do Procedimento Administrativo.

DELIBERAçÃO: Mt*t)a cÕ-s-\ crncô ,rots a A\tÒ(
*"â= do?s o Ar,rs dô?=o 'a dlÌ:rs d Àot cnj.

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 Zì
de outubro de 2021, titutada pela Proposta n.oOV202í.

o DAa secnerÁRn

Seguimento:

GAP e Gabinetes de apoio aos Srs. Vereadores - para conhecimento.

DAO - Afixação de Editat.

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas - publicitação no sítio da

lnternet e em Boletim Municipat.

o da Câmara,

18 de outubro de2021




