EDITAL
(ATRIBUIÇÃO DE PELOUROS)
(DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS)

ARMANDO SILVA MOURISCO, Presidente da Câmara Municipal de Cinfães,
TORNA PÚBLICO QUE, por seu despacho de 18 de outubro de 2021, tomado no seguimento da

delegação de competências aprovada em 18 de outubro de 2021 pela Câmara Municipal de
Cinfães, e usando a faculdade prevista no n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, subdelegou e delegou no Vereador Serafim Rodrigues, que também exerce as
funções de Vice-Presidente, as competências previstas nos artigos 33.º e 35.º do mesmo diploma
e que respetivamente lhes vão referidas, entre outras que lhe são conferidas por outros diplomas
legais, ao diante também designadas, nos seguintes termos e considerandos:
- Considerando que as aludidas competências podem ser subdelegadas em quaisquer dos
Vereadores, por decisão e escolha do Presidente da Câmara, de acordo com o disposto no artigo
36.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro;
- Considerando que, na esteira de tal credencial legal, se integram um conjunto de matérias
suscetíveis de delegação da Câmara no respetivo Presidente, designadamente todas aquelas que
se relacionam com a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Obras Municipais e
Particulares;
- Considerando, ainda, que assumem particular equidade e importância, pela sua estrita conexão
com as legítimas expetativas dos munícipes beneficiadores da atividade desenvolvida pelo
Município, as matérias atinentes, designadamente, ao planeamento e desenvolvimento
urbanístico e ao licenciamento de obras de edificação;
- Considerando que a figura de delegação de poderes, constituindo um fenómeno de
desconcentração administrativa, irá permitir uma maior eficácia e eficiência no tratamento de
processos administrativos, garantindo-se, por esta via, uma maior celeridade na obtenção da
competente decisão administrativa;
- Considerando que, por isso, urge conferir segurança e certeza jurídica aos atos e diligencias,
praticados pelo Presidente da Câmara, ou pelos seus Vereadores, tornando-se, para o efeito,
necessária a prática do ato de delegação de competências, com vista ao normal funcionamento

dos serviços do Município, à luz da lei habilitante corporizada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
PELOUROS:

- Administração Geral (Atendimento e espaço cidadão/empresas; Expediente e Arquivo;
Recursos Humanos; Setor Administrativo serviço de apoio ao funcionamento dos órgãos
autárquicos, higiene, saúde e segurança no trabalho);
- Ordenamento do Território, Urbanismo e Edificação, fiscalização e contraordenações
(Cadastro, BUPI, SIG, Toponímia e numeração de policia; Urbanização e Fiscalização; Obras
particulares, PDM);
- Cultura (Biblioteca, Documentação, Arquivo, Animação Cultural; Equipamentos Culturais).

SUBDELEGAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:

São subdelegadas as seguintes competências previstas no art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro.
a)- Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções
que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;
b)- Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução,
conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;
c)- Proceder à aquisição e locação de bens e serviços;”
d)- Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer
da correspondente junta de freguesia;
e)- Estabelecer as regras de numeração dos edifícios.

São delegadas no Vereador as seguintes competências, previstas no art.º 35.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro.

a)- Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis do município;
b)- Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite estipulado por lei ou por
delegação da câmara municipal, no âmbito dos respetivos pelouros, com a exceção das referidas
no n.º 2 do artigo 30.º;

c)- Autorizar o pagamento das despesas realizadas;
d)- Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal que tenha como destinatários
quaisquer entidades ou organismos públicos;”;
e)- Decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direção dos recursos humanos afetos
aos serviços municipais;
f)- Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos serviços da câmara
municipal;
g)- Gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de educação;
h)- Praticar os atos necessários à administração corrente do património do Município e sua
conservação;
i)- Conceder autorizações de utilização de edifícios;
j)- Embargar e ordenar a demolição de quaisquer obras, construções ou edificações, efetuadas
por particulares ou pessoas coletivas, nos seguintes casos:
JJ)- Sem licença ou na falta de qualquer outro procedimento de controlo prévio legalmente
previsto ou com inobservância das condições neles constantes;
JJJ)- Com violação dos regulamentos, das posturas municipais, de medidas preventivas, de
normas provisórias, de áreas de construção prioritária, de áreas de desenvolvimento urbano
prioritário ou de planos municipais de ordenamento do território plenamente eficazes;
k)- Ordenar o despejo sumário dos prédios cuja expropriação por utilidade pública tenha sido
declarada (ou cuja demolição ou beneficiação tenha sido deliberada mas, nesta última hipótese,
só quando na vistoria se verificar a existência de risco eminente de desmoronamento ou a
impossibilidade de realização das obras sem grave prejuízo para os moradores dos prédios);
l)- Conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia com o disposto nas leis, regulamentos e
posturas;
m)- Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar as coimas (no âmbito das
respetivas áreas funcionais);
n)- Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do Município, para jazigos, mausoléus e
sepulturas perpétuas”.

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.
- No âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo DL n.º 555/99 de
16 de dezembro, são delegadas as competências constantes do artigo 5.º n.os 1 e 4.

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação - N.º 117/2020 de 12 de fevereiro.

- No âmbito do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, são delegadas no
Vereador as competências previstas nos artigos 7.º n.º 12, art.º 22.º-A n.º 2, art.º 22.º-C n.º 7, 9,
11, 13 e 14, art.º 22.º-D n.º 1, art.º 26.º n.º 3, art.º 26-A, n.º 3, 4 e 5, art.º 27.º n.º 1, art.º 31.º n.º 2,
art.º 37.º n.º 4, art.º 40.º-A n.º 3 e 10, art.º 50.º, art.º 54.º n.º 1 e 2, art.º 57.º n.º 4, art.º 58.º n.º 4
alínea f), art.º 61.º n.º 2, art.º 69.º n.º 4, art.º 71.º n.º 1 alíneas a) e b).
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração Policial – Regulamento n.º 492/2019.

No âmbito do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração Policial do Município de
Cinfães – Regulamento n.º 492/2019, podem ser delegadas no Presidente da Câmara com
possibilidade de subdelegação nos Vereadores as seguintes competências:
a) De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “à
contrário”, e no n.º 2, do artigo 4.º do Regulamento, pode delegar a competência prevista no n.º
1, do artigo 4.º do Regulamento, “Compete à Câmara Municipal, por iniciativa própria ou sob
proposta de outras entidades, deliberar sobre a toponímia no concelho de Cinfães, nos termos da
alínea ss) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 75/2013,de 12 de setembro, ouvidas as Juntas de
Freguesia da respetiva área, nos termos da alínea w) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro.”;
b) De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 5.º conjugado com o disposto no artigo 33.º do
Regulamento pode delegar a competência prevista no n.º 1, do artigo 5.º do referido
Regulamento, “É criada a Comissão Municipal de Toponímia, adiante designada por Comissão,
órgão Consultivo da Câmara Municipal de Cinfães, para as questões de toponímia.”. Caso não
seja delegada tal competência no Presidente da Câmara, deverá esse órgão proceder à criação da
referida Comissão;
c) De acordo com o disposto no artigo 33.º do Regulamento pode delegar a competência prevista
no n.º 3, do artigo 24.º. “A Câmara Municipal, ao apreciar o requerimento a que se refere o
número anterior, designará o tipo de numeração a utilizar pelo proprietário.”, que diz respeito à
atribuição do número de polícia.

Delegação e subdelegação de outras competências.

A)- As competências para licenciar ou autorizar a ocupação da via pública, ou outros espaços da
mesma natureza, no âmbito das respetivas áreas funcionais;
B)- As competências atribuídas aos Municípios no âmbito do Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de
janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, integradas nas respetivas áreas funcionais;
C)- As previstas no Decreto-Lei n.º 270/01, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 340/07, de 12 de outubro, que aprovam o regime jurídico das pedreiras;
D)- As previstas no DL n.º 48/2011, de 01 de Abril que aprova o acesso e exercício no
licenciamento zero;
E)- As previstas no Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, com as alterações do Decreto-Lei n.º
186/2015, de 3 de setembro, e Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de junho que estabelece o regime
jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos;
F)- As previstas no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que estabelece o regime de acesso
e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração;
G)- As previstas no Decreto-Lei n º 309/2002, de 16 de dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de
setembro, Decreto-Lei n.º 141/09 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, e
Decreto-Lei n.º 23/2014, de 14 de fevereiro que regula a instalação e funcionamento dos recintos
de espetáculos e divertimentos públicos;
H)- As previstas no Decreto-Lei n.º 320/02, de 28 de dezembro relativas à inspeção de meios
mecânicos de elevação;
I)- As previstas no Decreto-Lei n.º 96/2008, de 09 de junho, que aprova o Regulamento dos
Requisitos Acústicos dos Edifícios e no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo DecretoLei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, pela Retificação n.º 18/2007, de 14 de março e pelo Decreto-Lei
n.º 278/2007, de 01 de agosto;
J)- As previstas no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de novembro alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, relativo ao licenciamento e fiscalização de
instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de instalações de postos de
abastecimento de combustíveis;
K)- As previstas no Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto com as alterações do Decreto-Lei
n.º 73/2015 de 11 de maio que criou o Sistema da Indústria Responsável, que regula o exercício
da atividade industrial, a instalação e exploração de zonas empresariais responsáveis, bem como
o processo de acreditação de entidades no âmbito deste Sistema;

L)- As previstas no Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto que aprova o regime jurídico da
exploração dos estabelecimentos de alojamento local;
M)- As previstas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que aprova o Regime Jurídico
da Urbanização e da Edificação, na sua atual redação;
N)- As previstas no Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro que regula a instalação das
infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios;
O)- Autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas condições legais, incluindo a
movimentação de quaisquer contas bancárias da Câmara Municipal, designadamente através de
assinatura de cheques e transferências bancárias.
O presente Edital e respetivo Despacho, produzirão efeitos a partir da presente data.

Paços do Concelho de Cinfães, 18 de outubro de 2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

______________________
(Armando Silva Mourisco)

