
MUNTCtPIO DO MONTTIO
CÂMARA MUNICIPAL

EDTTAL N.o 16412021

DELEGAçÃO trO PRESTDENTE DA CÂMARA DE COMPETÊNCnS NO ÂMB|TO DO

DECRETO.LEI N.O 31AI2OO2, DE 18 DE DUEMBRO

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

MONTIJO

Considerando que com a publicação do Decreto-Lei n0 26412002, de 25 de novembro, procedeu o Govemo à

transferência de competências dos govemos civis para as câmaras municipals em matérias consultivas,

informativas e de licenciamento de atividades divensas.---

Considerando que as competências para o licenciamento de atividades diversas - guarda notumo, venda

ambulante de lotarias, arumador de automóveis, realização de acampamentos ocasionais, exploração de

máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletronicas de diversã0, realização de espetáculos desportivos e de

divertÍmentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre, venda de bilhetes para espetáculos

ou divertimentos públicos em agências ou postos de venda, realização de Íogueiras e queimadas e realização de

leilões - carecÍam de um diploma que estabelecesse o seu regime juridico tomando assim exequíveis os seus

comandos.--

Considerando que tal veio a acontecer com a publicação do Decreto-Lei n0 310/2002, de 18 de dezembro, que

tomou operativas competências - várias delas entretanto e sucessivamente revogadas - cometidas às câmaras

municipais nessas matérias, sendo possível que intemamente, e por razões de economia, eficiência e eficácia, se

lance mãos do instituto da delegação de poderes com a faculdade subdelegatória nas entidades por lei

estabelecÍdâe

Considerando que, não obstante a descentralização de competências da administração direta do Estado operada

pela Lei n.o 50/2018, de 16 de agosto (tei-Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais e Entidades

lntermunicipais), e, adicionalmente, a disciplina vertida no Decreto-Lei n.o 5712019, de 30 de abril (estabelece a

transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias), que transferiu para os órgãos das freguesias as

competências em matérias como a autorização para a atividade de exploração de máquinas de diversã0, a

autorização para a realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares

públicos ao ar livre, a autorização para a realização de acampamentos ocasionais e a autorização para a realização

de fogueiras e para o lançamento e queima de artigos pirotécnicos, pode a assembleia municipal, sob proposta da

1



4p>

MUNICTPTO DO MONTUO
cÂnnnnn MuNtctPAL

câmara municipal, deliberar manter no âmbito de intervenção do municÍpio as competências alvo daquela

descentralizaçã0, que se revelem indispensáveis para a gestão direta pelo município e tenham natureza

estruturante para o mesmo ou para a execução de missões de interesse geral e comum ao município

Considerando ainda que a lei habilitante constante do disposto no artigo 30, no 1 do Decreto-Lei no 310/2002, de 18

de dezembro, com as alterações subsequentes, determina que as competências conferidas à Câmara Municipal

podem ser delegadas no presidente da câmara, com a faculdade de subdelegação nos vereadores e nos dirigentes

dos serviços municipais, e que por via deste instituto delegatório se confere maior celeridade aos procedimentos

administrativos.

FAZ SABER QUE a Câmara Municipal de Montijo, na sua primeira reunião realizada em 21 de outubro de 2021,

através da proposta no 0712021, aprovou, com cinco votos a favor, três do PS e dois do PSD, e duas abstenções

da CDU

1. Delegar no Pr:esidente da Câmara, com a faculdade subdelegatória, ao abrigo do estatuido no artigo 30,

no 1 do Decreto-Lei no 310/2002, de 18 de dezembro, com as alterações subsequentes, as competências

para:--..._-

a) Atribuição da licença pa'a a realização de acampamentos ocasionais fora dos locais adequados à

práúica do campismo e caravanismo (cf. arf 1

b) Fiscalizar a atividade de exploração de máquinas de diversão bem como para a instrução dos

respetivos processos contraordenacionais (cfr. arf 27o)

c) Licenciar, realizar vistorias e fiscalizar a realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via

pública, jardins e outros lugares ao ar livre, nos termos do artigo 290 e seguintes, sem prejuizo do

disposto na alínea c) do n 0 3 do artigo 160 da Leino 7512013, de 12 de setembro

d) Atribuição da licença para o exercício da atividade de fogueiras de Natal e dos Santos Populares,

estabelecendo as condições para a sua efetivação e tendo em conta as precauçÕes necessárias à

segurança das pessoas e bens (cfr. arf 390);--------

e) lnstruir os processos de contraordenação previstos no Decreto-Lei n0 310/2002, de 18 de dezembro

(cÍr. arP 500)

f) Revogar as licenças concedidas ao abrigo do Decreto.Lei no 310/2002, de 18 de dezembro, com

fundamento na infração das regras estabelecidas para a respetiva atividade e na inaptidão do seu

titular para o respetivo exercício (cfr. aff 510)

g) Fiscalizar, em colaboração com as autoridades administrativas e policiais, o disposto no Decreto-Lei

no 31012002, de 18 de dezembro (cfr, arf 52o).-------
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2. Proceder à ratificação.sanação, nos termos do artigo 1640 do Código do Procedimento Administrativo, de

todos os atos administrativos ora delegados praticados desde o dia 27 de setembro de 2021 pelo

Presidente da Câmara, que estejam em conformidade com a presente delegação de competências.-----

Para constaç se publica este Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.--

/
Eeu, P/"-" --à;^ 

/Jlr'-t--,TácnicaSuperiorafetaàDivisãodeAdministração

Organizacional, o subscrevi,--------

Paços do Municipio de Montijo, 25 de outubro de2021

O PRESIDENTE DACÂMARA

Nuno Ribeiro Canta
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