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EDITAL N.O 169/2021

LIGENC|AMENTO ZERO. REctME JUR|DICO DE ACESSO E EXERCICIO DE ATIVIDADES DE COMÉRCIO, SERVIçOS E

RESTAURAçÃo (RJACSR). DECRETo - LEt N o 48t2011, DE í DE ABRIL, E DECRETO-LEI No 1012015, DE í6 DE

JANEIRo - oeualçÃo oe comperÊNcns DA cÂunm MUNtcrpAL No pREStDENTe ol cÂulRA cou
FAcULDADE DE SUBDELEGAçÃo NoSvEREADoRES E DIRIGENTES

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂUNNN MUNICIPAL DE

MONTIJO

Considerando que o Decreto-Lei n0 10/2015, de 1ô de janeiro, que aprova o Regime Jurídico de Acesso e Exercicio

de Atividades de Comárcio, Serviços e Restaunção (RJACSR) e cuja entnada em vigor ocoÍTeu a 1 de março de

2015 (Cfr. artigo 170), vem definir regras próprias para os Procedimentos de Autorização (Cfr. artigo 80) e de

Autorização Conjunta (Cfr. Artigo 130) para o acesso às diversas atividades consideradas nos artigos 50 e 60, bem

como introduzir alterações ao Decreto - Lei n o 4812011, de 1 de abril, designadamente no que se refere à

competência para a pÉtica de atos relacionados com o Procedimento do Pedido de Autorização de ocupação do

espaço público.--.--

Gonsiderando ainda

- Compete à câmara municipal administrar o domínio públíco municipal (Cfr. Artigo 33o, n 0 1 alinea qq) do Anexo I à

Lei n o 7512013, de 12 de

- Nos termos do artigo 340 do Anexo I à Lei n o 7512013, de 12 de setembro, a câmara municipal pode delegar as

suas competências no presidente, com possibilidade de subdelegação em qualquer dos vereadores, sem prejuÍzo

das competências com reserva de delegação nele elencadas;-------

- A competência para administrar o domínio público foi delegada no Prcsidente da Câmara por deliberação de

21J02021(nDelegação no Presidente da Câmara de competências passíveis de subdelegaçãor), mantendo-se

reservada na sua titu

- Compete à câmara municipal analisar e deliberar sobre o pedido de autorização relativo à ocupação do espaço

público municipal previsto no artigo 150 do Decreto - Lei no 4812011, de 1 de abril, com a redação que lhe foi dada

pelo Decreto-Lei n 0 1012015, de 16 de janeiro;----

- Compete ao município a emissão de autorização para o acesso às atividades previstas no artigo 50 do RJACSR

aprovado pelô Decreto-Lei n 0 1012015, de 16 de

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

verificação da conformidade do pedido de autorização com os dados e elementos instrutórios exigidos, proceder à

emissão de despacho de convite ao aperfeiçoamento do pedido, e proceder à decisão de indeferimento liminar do
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pedidonostermosconstantesnono2e3doartigoSodoRJACsRaprovadopeloDecreto-Leino10/2015,de16

- Compete ao município, autoridade competente paÍa a emissão da permissão administrativa, designar um gestor

de procedimento nos termos previstos no artigo 80, n o 6 do RJACSR aprovado pelo Decreto - Lei n0 10/2015, de 16

dejaneiro,emconformidadecomono4doartigol20domesmoregime,aquemcompeteasseguralonormal

desenvolvimento da tramitação processual, acompanhando, nomeadamente a instruçã0, o cumprimento de prazos,

a prestação de informação e os esclarecimentos aos interessados, competindo ainda promover a consulta à

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (Cfr. Artigo 100, n 0 2 do RJACSR)

- Não tendo o legislador 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 50, 8o e 90 do RJACSR visa a

atribuição das competências neles contempladas ao órgão executivo, câmara municipal, tal como previsto no artigo

15o do Decreto-Lei n 0 4812011, de 1 de abril, para o Procedimento do Pedido de Autorização;----------

- A delegação de competências consubstancia um instrumento de desconcentração administrativa;-*------
- Os princípios da desconcentr:ação e delegação de competências têm por objetivo a aproximação dos serviços às

populações, contribuindo para o aumento da celeridade, economia e eficiência nos serviços públicos podendo

traduzir-se numa maior rapidez de resposta às solicitações e pretensões dirigidas à Administraçã0, libertando 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

responsabilidade que lhe fica reservada;--

- A Câmara Municipal, à semelhança dos demais órgãos da Administração Pública, está subordinada aos princÍpios

constitucionalmente consagrados da desburocratização e da eficiência (Cfr. Artigo 2670 da CRP) devendo

estruturar-se de modo a aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a

celeridade, a economia e a eficiência das suas

- O Decreto-Lei n o 135/99, de 22 de abril, com as alteraçÕes subsequentes, que estabelece medidas de

modemização administrativa, impõe aos serviços e organismos da Administração Pública central, regional e local a

adoçã0, nos termos legais aplicáveis, de mecanismos de delegação e subdelegação de competências que

propiciem respostas cêleres às solicitações dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de obrigaçoes e

uma gestão mais célere e desburocratizada (Cfr. Artigo 270);-

- O previsto no artigo 550, n os 2 e 4 do Código do Procedimento Administrativo (CPA) quanto à delegação da

competência em matéria de direção da instrução do procedimento administrativo

- Todas as normas atributivas de competência à Câmara Municipal, quando não haja reserva expressa de

delegação ou subdelegaçã0, poderão ser exercíveis por via do disposto no artigo 340 n o 1 do Anexo I à Lei n 0
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7512013, de 12 de setembro conjugado com o artigo 440, nos 1,3 e 4 do CPA em virtude de se tratarde lei de

habilitação

- Nos termos do artigo 4ô0, n 0 2 do CPA, salvo disposição legal em contrário, o delegante pode autorizar o

delegado a subdelegar;------:--

- Se torna imprescindível manter em funcionamento os circuitos intemos que viabilizem os procedimentos

instituÍdos pelo RJACSR e o desenvolvimento da hamitação respetiva.--

FAZ SABER QUE a Câmara Municipalde Montijo, na sua primeira reunião realizada em 21 de outubro de2A21,

através da proposta no 1212A21, aprovou, com cinco votos a favor, três do PS e dois do PSD, e duas abstenções da

1. Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação nos Vereadores, a competência para

analisar e decidir sobre o pedido de autorização relativo à ocupação do espaço público municipal prevista

no artigo 150, e as demais competências conferidas ao órgão executivo previstas, designadamente, nos

artigos250,260,280,n04e300todosdoDecrcto-Leino4Slz}:11,deldeabdl,alteradopelosDecretos-

Lein.o 141'2A12,de 11107 eno 1012015, de 16 de janeiro;---*

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

autorizar o averbamento na aúorizaçã0, previsto no n0 3 do artigo 50 do RJACRS aprovado pelo Decrete

Lei n 0 10/2015, de 16 de janeiro, no caso de alteração da titularidade do estabelecimento;---

3. Delegar no Presidente da Câmara, podendo ser subdèlegadas nos Vereadores (com íaculdade de

subdelegação destes nos Dirigentes) ou nos Dirigentes, a direção da instrução do prccedimento

administrativo de autorização previsto no artigo 80 do RJACSR aprovado pelo Decreto - Lei n 0 10/2015, de

16 de janeiro, sem prejuizo das competências do gestor do procedimento elencadas no n o 6 do mesmo

artigo e no n 0 2 do artigo 100, e as competências previstas no referido artigo 80 quanto à verificação da

conformidade do pedido de autorização com os dados e elementos instrutórios exigidos, bem como para a

emissão de despacho de convite ao aperfeiçoamento no prazo previsto no n 0 2 do referido preceito legal

(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, n o 3 in Íine do RJACSR para decidir sobre o indeferimento liminar do pedido de

autorização por não se encontrar instruído com todos os elementos devidos;---
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5. Proceder à ratificação-sanação, nos termos do artigo 1640 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 conÍormidade com a presente delegação de competências

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

oul.t c

Organizacional, o subscrevi.--:----

Paços do Município de Montijo, 25 de outubro de2A21

O PRESIDENTE DA CÂMARA

I
Eeu, 4* "

AL".-- , Técnica Superior aÍeta à Divisão de Adminishação

Nuno Ribeiro Canta
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