
MUNICIPIO DO MONTIIO
cÂnnnnn MUNICÍPAL

EDITAL N.o 165/2021

DELEGAçÃO ttO PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMPETÊNCAS

EM MATÉRNS DMERSAS

NUNo MIGuEL cARAMUJo RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

MONTIJO

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

pela Lei n.0 50/2018, de 1ô de agosto (Lei-Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais e Entidades

tntermunicipais), 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 tfansfefiu para os órgãos das freguesias as

competências em matérias como a utilização e ocupação da via pública, a autorização para o licenciamento da

afixação de publicidade de natureza comercial, a autorização para a realização de espetáculos desportivos e

divertimentos na via pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre e a autorização para o lançamento e

queima de artigos pirotécnicos, pode a assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, delibenar manter

no âmbito de intervenção do municipio as competências alvo daquela descentralização, que se revelem

indispensáveis para a gestiio direta pelo municÍpio e tenham natureza estruturante para o mesmo ou palil a

execução de missões de interesse gerale comum ao municipio

Tendo presente o pressuposto que resulta do enquadramento jurÍdico da transÍerência de competências, o princípio

da desconcentração administrativa permite que os órgãos administrativos municipais deleguem as suas

competências tendo em vista o melhor desenvolvimento das suas atribuições e a maior racionalidade e celeridade

da atividade administrativa, pugnando pela crescente satisfação dos interesses públicos legalmente protegidos.---

Considerando ainda que através do instituto delegatorio se confere maior celeridade aos procedimentos

administrativos,aoabrigododispostonoartigo34onoldoAnexolàLeinoTsl2ll3,del2desetembroeartigo

440, nos 1, 3 e 4 do Codigo do Procedimento Administrativo, em virtude de se tratar de lei de habilitação genérica.--

FAZ SABER QUE a Câmara Municipal de Montijo, na sua primeira reunião realizada em 21 de outubro de2021,

através da proposta no 0812021, aprovou delegar no Presidente da Câmara, com a faculdade subdelegatória

nos Vereadores, com cinco votos a Íavor, três do PS e dois do PSD, e duas abstenções da CDU, as competências

para:
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a) Autorização prévia para queimadas e uso de foguetes e outras íormas de fogo nos termos dos artigos 270

e 290 do Decreto-Lei no 12412006, de 28 de junho, na atual redação;---

b) Proceder à fiscalização do cumprimento das normas de proteção da floresta contra incêndios por parte

dos particulares e ao levantamento dos autos de contraordenação previstos no artigo 38.0 à instauração de

processos de contraordenação e aplicação de coimas, nos termos previstos nos artigos 370 a 400 do

Decreto-Lei n 0 12412006, de28 dejunho, na atual redação;---

c) Autorização para a realização na via pública das atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que

possam afetar o trânsito, normas previstas no Decreto Regulamentar no 2.M005, de 24 de março (cfr'

artigoSo,nol

d) Emissão do certificado de registo de cidadão europeu nos termos do artigo 140 da Lei no 37/2006, de 9 de

e) Emissão de licenças, matriculas, livretes e transferências de propriedade e respetivos averbamentos e

proceder a exames, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente

previstos, no que à atividade e ao mercado dos transportes em táui se refere, incluindo as competências

constantesnosartigos 12o,no 1,13o,n01 e3,25o,27o nos2e3e36o-AdoDecreto-Lein0251198,de

f) Exercer as competências conferidas ao órgão executivo no que respeita ao licenciamento de recintos de

espetáculos e divertimentos públicos previstas no Decreto-Lei n 0 309/2002' de í6 de dezembro,

designadamente, para autorização e emissão de licença de utilizaçã0, realização de vistoria, designação e

substituição dos técnicos que compõem a comissão de vistorias, fiscalização e instrução dos processos de

contraordenaçã0, previstas nos artigos 100, 110, 20o e23o';--

g) Exercer as competências conferidas ao orgão executivo no que respeita ao licenciamento de recintos

itinerantes e improvisados previstas no Decreto-Lei no 26812009, de 29 de setembro, designadamente,

as previstas no artigo 30, 40, 60, 150 e 1

h) Exercer as competências conferidas ao órgão executivo pela Lei no 97/88, de 17 de agosto, e em

regulamento municipal, referentes ao licenciamento de publicidade na via pública, designadamente as

previstas nos artigos 10, n 0 2 e 5, 20, n 0 2, 30, 50, n 0 2, 60, n o 2, 70, 100-A;---
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i) Administrar o dominio público municipal, designadamente, no que se refere à autorização e emissão de

licenças e outras permissões para ocupação do espaço público, respetiva renovaçã0, revogaçã0, extinçã0,

mudança de titularidade, notiÍicação para remoçã0, embargo ou demolição bem como à fiscalização do

cumprimento das normas legais e regulamentares;--------

il Criação e a extinção do serviço de guardas-noturnos em cada localidade e a fixação e modlficação

das áreas de atuação de cada guarda, ouvidos os comandantes das forças de segurança tenitorialmente

competentes, conforme a localização da área a vigiar (cfr. arP 17o da Lei no 105/2015, de 25 de agosto),

e demais competências conferidas ao órgão executivo em matéria de licenciamento da atividade de

guarda-notumO, designadamente aS previstas nOS artigOS 180, 190, 21o,22o, n 01,250, n 0 5,29o, n 0 2,

310, n o 1, 370, n o 2, 380, 390, n o 1, nos termos do artigo 400, no 1 da Lei n 0 105/2015, de 25 de agosto;--

k) Decidir sobre a restrição de períodos/horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais (cfr

Artigo 30 do Decreto-Lei n o 48/96, de 15 de maio

l) Determinar a instauraçã0, o processamento e instrução dos processos de contraordenaçã0, designar o

instrutor, bem como aplicar coimas, sanções acessórias e medidas cautelares quando as referidas

competências são cometidas à câmara municipal por diploma legal especifico.-------

Foi igualmente aprovado, em matéria de prevenção e controlo de poluição sonora e no âmbito do Regulamento

Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei no 9/2007, de 17 de janeiro, com as alterações subsequentes, delegar

no Presidente da Câmara, com a faculdade subdelegatória nos Vereadores, nos mesmos termos e

fundamentos, as competências para:--

m) Promover as medidas de caráter administrativo e técnico adequadas à prevenção e controlo da poluição

sonora e tomar todas as medidas adequadas para o controlo e minimização dos incómodos causados pelo

ruído resultante de quaisquer atividades, incluindo as que ocoÍTam sob a sua responsabilidade ou

orientação (cfr. artigo 4 o);----------

n) Elaborar mapas de ruido e relatórios sobre dados acústicos nos termos do artigo 70;

o) Emissão de licença especialde ruído (cfr, artigo 150);

p) Fiscalizar o cumprimento do regulamento geral do ruído (cfr. artigo 260);-------
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q) Ordenar a adoção de medidas imprescindíveis para evitar a produção de danos graves para a saúde

humana e para o bem-estar das populações (cfr. artigo

r) Processar as contraordenações e aplicar as coimas e sançÕes acessórias em matéria de atividades

ruidosas temporárias e de ruído de vizinhança (cfr. artigos 290 e

Mais foi aprovado proceder à ratificação.sanação, nos termos do artigo 1640 do Código do Procedimento

Administrativo, de todos os atos administntivos 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 constar, se publica este Edital e outros de igual teor que vão ser aÍixados nos lugares públicos do costume.--

Eeu,il*,"-à;ÁL,'-,ÏécnicaSuperiorafetaàDivisãodeAdministração
Organizacional, o subscrevi.------

Paços do Município de Montijo, 25 de outubro de2021

O PRESIDENTE DACÂMARA

Nuno Ribeiro Canta
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