
 

 

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

Reunião de Câmara 
 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                            1/10 

 

E   D   I   T   A   L 

------------ DR. JOAQUIM PAULO DE SOUSA PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de 

Baião: ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 

---------- TORNA PÙBLICO, para efeitos do que dispõe a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º conjugado 

com o artigo 56.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Baião, 

em sua  Reunião Ordinária de 25 de Outubro de 2017, deliberou, por unanimidade, aprovar a a 

proposta de delegação de competências da Câmara, no Presidente, com possibilidade de 

subdelegação nos Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- Nestes termos, ao abrigo do artigo 34º e 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, – Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo autárquico 

(RJALEIAA) conjugado com os artigos 44º a 50º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto – Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, proponho que o executivo municipal delibere 

efetuar a Delegação de competências no seu Presidente e autorizar também, desde já, com exceção 

daquelas que sejam indelegáveis por lei ou por reserva da presente deliberação, a sua Subdelegação 

nos Vereadores, nos termos e limites do artigo 34º da aludida Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, das 

seguintes competências: ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

 

 

I - COMPETÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO E MATERIAIS previstas, respetivamente, nos artigos 

39º e 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, – Regime Jurídico das Autarquias Locais, das 

Entidades Intermunicipais e do Associativismo autárquico (RJALEIAA), e cujo artigo 34º não 

excecione de delegação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal; 

b) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros; -------------------------------                                                                             

c) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; -------

Aprovar os projetos, programas de concurso, caderno de encargos, e a adjudicação de 

empreitadas e aquisição de bens e serviços cuja autorização de despesa caiba ao 

executivo municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; ------------------- 

e) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, 

bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação 

decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada 

por maioria de dois terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de 

funções; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos 

na lei; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 

município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; ---- 

h) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com 

entidades da administração central; ----------------------------------------------------------------------- 

i) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património 
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natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de 

monumentos de interesse municipal; ---------------------------------------------------------------------- 

j) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e 

com as instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 

regulamento municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

k) 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 

legalmente previstos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

m) 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; ----------------------------------------------------------- 

n) Executar as obras, por administração direta ou empreitada; ---------------------------------------- 

o) Alienar bens móveis; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

p) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; -------------------------------------------------- 

q) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no 

património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal; ------------------ 

r) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal; --------------------------------- 

s) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; ----------------------------------------------- 

t) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; --------------------------------- 

u) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; ---------------- 

v) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, 

mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios 

propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou 

relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse 

na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; ------------------------- 

w) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; ------------------------- 

x) Designar os representantes do município nos conselhos locais; ----------------------------------- 

y) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; ----------------------- 

z) Administrar o domínio público municipal, ----------------------------------------------------------------- 

aa) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal;- 

bb) Admnistrar o domínio público municipal, designadamente: ----------------------------------------- 

ii) Autorizar a intervenção nas vias e espaços públicos, por entidades externas, para 

realização de obras, no âmbito de infraestruturas de eletricidade, telecomunicações, gás e 

saneamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iii) Autorizar a interrupção, o condicionamento do trânsito, por motivo de obras ou outras 

ocupações da via pública no âmbito do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março;  

cc) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares 

públicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dd) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após 

parecer da correspondente junta de freguesia; --------------------------------------------------------- 

ee) Estabelecer as regras da numeração dos edifícios; --------------------------------------------------- 

ff) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do 

município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

gg) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; ------------------------------------------------ 

hh) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; ------------------------------------------------ 
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ii) Promover a publicação de documentos e registos, anuais ou de qualquer outra natureza, 

que salvaguardem e perpetuem a história do município; Assegurar o apoio adequado ao 

exercício de competências por parte do Estado. ------------------------------------------------------- 

Nota: Conforme acima vai dito, excetuam-se da presente delegação de competências, por se tratar 

de matéria indelegável, as previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z), aa), hh), 

oo), vv), aaa) e ccc) do nº 1 do artigo 33º e a alínea a) do artigo 39º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

II - No âmbito da administração geral e sem contusão com as competências próprias conferidas ao 

Presidente da Câmara pelo artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, fica, pela presente 

delegação, conferido ao Ex.mo Sr. Presidente da Câmara a Autorização para efetuar pagamentos 

relativos a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

i) Encargos financeiros assumidos, relativos a anos anteriores, sempre que se reconheça 

que a razão do não pagamento em tempo oportuno não seja imputável aos credores; 

ii) Pagamento de preparos, taxas, penalidades e quaisquer importâncias que sejam 

devidas em cumprimento da decisão judicial; ---------------------------------------------------------- 

 

 

III- NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA:  

 

Na contratação em geral e no âmbito da autorização de despesas: ---------------------------------------------- 

Considerando que: 

 

- Ao abrigo do nº1 do artigo 109º do C.C.P, aprovado pelo Decreto – Lei nº18/2008, de 29 de janeiro, 

na redação dada pelo Decreto – Lei nº 278/2009, de 2 de outubro, todas as competências atribuídas 

por esse Código ao órgão competente para a decisão de contratar podem ser delegadas, sem 

prejuízo do disposto na parte final do nº 2 do artigo 69º; ------------------------------------------------------------- 

- A delegação da competência para autorização da despesa inerente ao contrato a celebrar ou, 

quando o contrato não implique o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, a delegação da 

competência para a decisão de contratar, implica a delegação das demais competências do órgão 

competente para a decisão de contratar atribuídas pelo aludido Código, exceto daquelas que o 

delegante expressamente reservar para si – conforme nº 3 do sobredito artigo 109º do C.C.P; ---------- 

 

- Assim, ficam delegadas, nos termos dos nºs 1 e 3 do artigo 109º do CCP, em função do montante 

objeto da delegação de competências em matéria de autorização de despesas no Presidente da 

Câmara: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

a) Todas as competências atribuídas pelo CCP ao órgão competente para a decisão de 

contratar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

b) Autorização da despesa inerente ao contrato a celebrar, bem como, quando o contrato a 

celebrar não implique o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, a delegação da 

competência para a decisão de contratar. --------------------------------------------------------------------- 

c) Autorizar a realização de despesas, no âmbito das empreitadas e concessões de obras 

públicas até ao limite de € 748 196,85. ------------------------------------------------------------------------- 

d) Autorizar a realização de despesas, com a aquisição de bens móveis e serviços, até ao limite 

de € 748 196,85. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

Reunião de Câmara 
 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                            4/10 

 - No âmbito do Regime das empreitadas de obras públicas: ------------------------------------------------------- 

- Fica igualmente delegada no Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação, (nos 

termos do art.º 34º e do nº 2 do art.º 36º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a competência 

prevista na alínea f) do nº 1 do art.º 33º da sobredita Lei, nos termos em que o Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro e subsequentes alterações estabelece, bem como a delegação da 

competência para, ao abrigo do art.º 18º e art.º 29º do Decreto – Lei nº 197/99, de 8 de Junho, 

autorizar a realização de despesas, no âmbito das empreitadas e concessões de obras públicas 

até ao limite que já havia sido estipulado de € 748 196,85. ---------------------------------------------------- 

 

Uma vez que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- O DL nº 18/2008, de 29 de Janeiro – NOVO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS – 

entrou em vigor no 30 DE Julho de 2008; --------------------------------------------------------------------------- 

- O seu art.º 14º nº 1 alínea f) (relativo às disposições finais), revogou todo o DL nº 197/99, de 

8/6, com exceção dos artigos 16º a 22º e 29º; --------------------------------------------------------------------- 

- Nessa medida, nomeadamente o art.º 18º do DL nº 197/99, de 8/6, (artigo que estabelece a 

competência para autorizar despesas no âmbito das autarquias locais) mantém-se ainda em 

vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

- De acordo com o citado art.º 18º, o Sr. Presidente da Câmara possui competência até 

30.000 contos (150.000€) para autorizar despesas (al a) do nº 1), enquanto as Câmaras não têm 

limite para as autorizar (al b) do nº 1), (obviamente dentro do consignado no seu orçamento); ------ 

- Contudo, o art.º 4º do DL nº 197/99, de 8/6 encontra-se também ele revogado, artigo este 

que se reportava à extensão material e que fazia aplicar ao regime das empreitadas de obras 

públicas, nomeadamente aquele art.º 18º; -------------------------------------------------------------------------- 

- Consequentemente, verifica-se que o art.º 18º (competência para autorizar despesas) 

apenas se mantém em vigor para o regime da locação e aquisição de bens e serviços, assim 

como para a locação e aquisição de bens móveis e não para o regime das empreitadas e 

concessões de obras públicas; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tal omissão ocorreu por mero lapso do legislador na elaboração do novo diploma legal, já 

que ao salvaguardar o artigo 18º do DL nº 197/99, de 8/6, não salvaguardou, do mesmo modo, o 

art.º 4º do mesmo diploma que permitia a extensão do referido artigo para o regime das 

Empreitadas e Concessões de Obras Públicas; ------------------------------------------------------------------- 

- Cumprindo o que determina a Lei Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, as competências da 

Câmara Municipal podem ser delegadas no Presidente, após o que este pode, se o entender 

conveniente, subdelegá-las em Vereadores e mesmo nas Chefias (artº s 34º, 36º e 38º); ------------ 

- Se devem repor as condições existentes antes da publicação da nova Lei, de forma a tomar-

se em consideração a boa funcionalidade dos serviços. -------------------------------------------------------- 

 

- No âmbito da realização de despesas com a aquisição de bens móveis e com a aquisição 

de serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

- Fica igualmente delegada no Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação, 

(nos termos do artº 34º e do nº 2 do artº 36º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a competência 

prevista na alínea f) do nº 1 do art.º 33º da sobredita Lei, nos termos em que o Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro e subsequentes alterações estabelece, bem como a delegação da 

competência para, ao abrigo do art.º 18º e art.º 29º do Decreto – Lei nº 197/99, de 8 de Junho, 

autorizar a realização de despesas, com a aquisição de bens móveis e serviços, até ao limite que já 

havia sido estipulado de € 748 196,85. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 Uma vez que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O DL nº 18/2008, de 29 de Janeiro – NOVO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS – entrou em 

vigor no 30 DE Julho de 2008; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- O seu art.º 14º nº 1 alínea f) (relativo às disposições finais), revogou todo o DL nº 197/99, de 

8/6, com exceção dos artigos 16º a 22º e 29º; -------------------------------------------------------------------------- 

- Nessa medida, nomeadamente o artº 18º do DL nº 197/99, de 8/6, (artigo que estabelece a 

competência para autorizar despesas no âmbito das autarquias locais) mantém-se ainda em vigor; --- 

- De acordo com o citado artº 18º, o Sr. Presidente da Câmara possui competência até 

30.000 contos (150.000€) para autorizar despesas (al a) do nº 1), enquanto as Câmaras não têm 

limite para as autorizar (al b) do nº 1), (obviamente dentro do consignado no seu orçamento); ----------- 

-Também de acordo, com o aludido artigo 29º do DL nº 197/99, de 8/6, as “competências 

atribuídas pelo presente diploma às Câmaras Municipais…podem ser delegadas nos seus 

presidentes…até 150 000 contos”, isto é, até €748 196,85. --------------------------------------------------------- 

Se devem repor as condições existentes antes da publicação da nova Lei, de forma a tomar-se em 

consideração a boa funcionalidade dos serviços; ---------------------------------------------------------------------- 

- Se justifica assim a delegação das competências estatuídas nos referidos diplomas no 

Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação. ------------------------------------------------------- 

 

NOTA:- A presente delegação poderá, nos termos e com os limites consignados na lei, ser objeto de 

subdelegação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- A presente delegação, na matéria em apreço, será revista à datada da entrada em vigor do DL nº 

111-B/2017, de 31 de agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IV - NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO, APROVADO 

PELO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, NA REDAÇÃO EM VIGOR QUE LHE FOI 

CONFERIDA PELO DL Nº 136/2014 DE 9 DE SETEMBRO E PELA, Lei n.º 79/2017, de 18 de agosto, 

DESIGNADAMENTE: 

 

Nos termos do artigo 5º: 

- Concessão da licença administrativa para as seguintes operações urbanísticas previstas nas 

respetivas alíneas do nº 2 do artigo 4º: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) As operações de loteamento; ---------------------------------------------------------------------------------- 

b) As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não 

abrangida por operação de loteamento; ------------------------------------------------------------------------ 

c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por 

operação de loteamento ou por plano de pormenor; -------------------------------------------------------- 

d)As obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação, bem como de imóveis integrados em conjuntos ou 

sítios classificados ou em vias de classificação, e as obras de construção, reconstrução e 

ampliação, alteração exterior ou demolição de imóveis situados em zonas de proteção de 

imóveis classificados ou em vias de classificação; ---------------------------------------------------------- 

e) Obras de reconstrução das quais resulte um aumento da altura da fachada ou do número 

de pisos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
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f) As obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de 

obras de reconstrução; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

h) as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis em 

áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, sem prejuízo do 

disposto em legislação especial; --------------------------------------------------------------------------------- 

i) Operações urbanísticas das quais resulte a remoção de azulejos de fachada, 

independentemente da sua confrontação com a via pública ou logradouros; ------------------------ 

j) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia ou 

isentas de controlo prévio, nos termos do presente diploma; 

- Aprovação da informação prévia regulada nos artigos 14º a 17º; ------------------------------------- 

- Certificar as condições de destaque, previstas no artigo 6º, nºs 4 e 5; ------------------------------- 

- Decidir sobre todas as matérias relativas à prestação de caução destinada a garantir a boa e 

regular execução das obras de urbanização previstas no artigo 54º; --------------------------------------------- 

- Promover a realização das obras por conta do titular do alvará ou do apresentante da 

comunicação prévia, nos termos regulados no artigo 84º; ----------------------------------------------------------- 

- Decidir sobre todas as matérias relativas à receção provisória e definitiva das obras de 

urbanização, nos termos do artigo 87º; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conceder licença especial de obra inacabada regulada no artigo 88º; ------------------------------ 

- Decidir em matéria de conservação do edificado, regulada nos artigos 89º a 92º; --------------- 

- Decidir em matéria de aplicação de medidas de tutela urbanística, reguladas nos artigos 

102º a 109º. ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

- A concessão da autorização de utilização dos edifícios pu suas frações, bem como as 

alterações da utilização dos mesmos, nos termos combinados do nº 3 do artº 5 e do nº5 do artº 4º; 

- a aprovação da informação prévia regulada no âmbito do aludido diploma legal nos termos 

do nº 4 do artº 5º; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

- Autorizar, ao abrigo do nº 2 do artigo 117º e dos artºs 44º e 47º do C.PO.A, a delegação no 

Presidente da Câmara, com a faculdade de subdelegação nos Vereadores, para autorizar o 

pagamento fracionado das taxas referidas nos nºs 2 a 4 do artº 116 até ao termo do prazo de 

execução fixado no alvará desde que seja prestada caução nos termos do arto 54º do mesmo 

diploma legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Decidir sobre todos os assuntos constantes do regulamento municipal sobre a matéria, sem 

prejuízo das que forem indelegáveis nos termos da respetiva legislação base. ------------------------------- 

- Praticar os atos administrativos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (R.J.U.E.), - DL nº 555/99, de 16 de dezembro, nas redações que lhe foram atribuídas, 

bem como os atos correspondentes previstos nas anteriores redações do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro e ainda os atos administrativos correspondentes às matérias conexas, com a 

faculdade de subdelegação (nos termos do artº 34º e do nº 2 do artº 36º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

ASSIM EM MATÉRIA DE LEGISLAÇÃO CONEXA: 
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- Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as condições gerais e especiais de 

salubridade, segurança e estética das edificações previstas no Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, 7 de Agosto de 1951, na sua redação atual; ------------ 

 

- TURISMO: Exercer, nomeadamente, as seguintes competências em matéria de 

empreendimentos turísticos, previstas Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, na redação do 

Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro: ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

a) Fixar a capacidade máxima e atribuir a classificação dos empreendimentos de turismo de 

habitação, nos termos do artigo 22.º; ---------------------------------------------------------------------- 

b) Fixar a capacidade máxima e atribuir a classificação dos parques de campismo e de 

caravanismo, nos termos do artigo 22.º; ------------------------------------------------------------------ 

c) Efetuar e manter o registo do alojamento local disponível ao público, nos termos do artigo 

22.º; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

d) Contratualizar com o Turismo de Portugal, I. P. o acompanhamento do procedimento de 

instalação dos empreendimentos turísticos, nos termos do n.º 3 do artigo 23.º; --------------- 

e) Deferir o pedido de licenciamento ou a admissão de comunicação prévia ou aprovar a 

informação prévia para a realização de operações urbanísticas nos termos previstos no 

artigo 26º (vidé nº 4 do artº 5º); ------------------------------------------------------------------------------ 

f) Cassar e apreender o alvará de utilização para fins turísticos, nos termos do artigo 33.º; 

g) Realizar a auditoria de classificação prevista no artigo 36.º; ---------------------------------------- 

h) Dispensar requisitos no âmbito do respetivo procedimento administrativo, nos termos do 

artigo 39.º; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Exercer a competência sancionatória prevista no artigo 70.º. --------------------------------------- 

 

- COMÉRCIO A RETALHO E OS CONJUNTOS COMERCIAIS: No que respeita ao 

licenciamento de estabelecimentos comerciais abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 21/2009, de 19 de 

Janeiro e uma vez que o nº 7 do artigo 2º do DL nº 48/2011, de 1 de abril o exceciona do regime 

previsto nos nºs 1 a 3 do seu artigo 2º, exercer as competências cometidas à Câmara Municipal, 

nomeadamente, emitir a declaração prevista nas alíneas d) dos número IV do ponto A e B do anexo a 

que se refere o n.º 1 do artigo 8.º; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

- INDÚSTRIA: Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º169/2012, de 1 de 

agosto, qua aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR), sem prejuízo do disposto no artigo 11º 

do mesmo diploma legal, nomeadamente relativamente às áreas de localização empresarial; ----------- 

 

- SEGURANÇA CONTRA RISCO DE INCÊNDIO: Exercer a atividade fiscalizadora atribuída 

por Lei aos municípios em matéria de segurança contra risco de incêndio, nos termos do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e respetiva Portaria Regulamentadora Nº 

1532/2008, de 29 de Dezembro (vidé artº 15º); ------------------------------------------------------------------------- 

 

a) Declarar prédio ou fração autónoma devolutos, nos termos e para os efeitos previstos no 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de Agosto; --------------------------------------------------- 

 

b) Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de Junho, 

designadamente fixar a capacidade máxima de utilização e de acolhimento de eventual 

público nas instalações desportivas, nos termos do artigo 13.º, bem como efetuar e manter 

atualizado o registo de instalações desportivas disponíveis no concelho; ---------------------------- 
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- ACESSIBILIDADES: Em matéria de acessibilidades, exercer as competências previstas no 

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, designadamente a definição do regime de exceção a que 

diz respeito o artigo 10.º; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  - RUÍDO: Em matéria de prevenção e controlo de poluição sonora, exercer as seguintes 

competências cometidas à Câmara Municipal pelo Regulamento Geral do Ruído (aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto), 

com exceção do previsto na alínea c) do nº 3 do artigo 16º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, na 

redação dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

- Tomar as medidas adequadas para o controlo e minimização dos incómodos causados pelo 

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

orientação, nos termos do artigo 4.º; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Preparar mapas de ruído, nos termos do artigo 7.º, elaborar relatórios sobre dados 

acústicos, nos termos do mesmo artigo, bem como elaborar planos municipais de redução do ruído, 

nos termos do artigo 8.º, desenvolvendo as atividades necessárias para dar cumprimento ao artigo 

9.º; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Remeter informação relevante em matéria de ruído, nos termos do artigo 5.º, n.º 2; 

- Preparar o relatório sobre o estado do ambiente acústico municipal, nos termos do artigo 

10.º; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

- Fiscalizar o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, decidir medidas para evitar a 

produção de danos para a saúde humana e para o bem-estar das populações, nos termos do artigo 

26.º e 27.º, bem como processar as contra-ordenações e aplicar coimas e sanções acessórias, nos 

termos dos artigos 29.º e 30.º. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Assegurar a disponibilidade para consulta dos mapas de ruído e dos planos de ação, bem 

como garantir a efetiva disponibilidade para consulta pública em sede da sua elaboração, estendendo 

o período de consulta pública se necessário, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 

146/2006, de 31 de Julho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- COMBUSTÍVEIS: Exercer as competências legalmente atribuídas em matéria de 

licenciamento e fiscalização de postos de abastecimento e armazenamento de combustíveis, bem 

como dos demais estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro 

(na redação do DL nº 389/2007, de 30/09, Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de Outubro, DL nº 31/2008, 

de 25/02, e pelo DL nº 217/2012, de 9/2010), nos termos do seu artigo 25.º, com exceção da 

competência relativa à decisão das reclamações prevista nos artigos 32º e 33.º. ---------------------------- 

 

- GESTÃO DE RESÍDUOS: Exercer as competências fiscalizadoras em matéria de gestão de 

resíduos previstos no artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelo DL nº 73/2011, de 17 de junho. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

- TÁXIS: Quanto à atividade e ao mercado dos transportes em táxi, emitir licenças, 

matrículas, livretes e transferências de propriedade e respetivos averbamentos e proceder a exames, 

registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos, incluindo 

os previstos nos artigos 12.º, 13.º, 14.º, n.º 2 do artigo 27.º e 30.º, todos do Decreto-Lei n.º 251/98, de 

11 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 156/99, de 14 de Setembro e 106/2001, 

de 31 de Agosto e pelos Decretos-Lei n.ºs 41/2003, de 11 de Março e 4/2004, de 6 de Janeiro e pela 

Lei nº 5/2013, de 22 de janeiro e ainda pelo respetivo Regulamento sobre a matéria em vigor. ---------- 
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- ELEVADORES: Todas as competências legalmente atribuídas no DL nº 320/2002, de 28 de 

Dezembro (manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 

rolantes, bem como as condições de acesso a atividades de manutenção e de inspeção). ---------------- 

 

- DIREITOS DE PREFERÊNCIA DA AUTARQUIA: A competência para emitir pareceres 

relativamente ao exercício de direitos de preferência da autarquia, designadamente nos 

procedimentos Casa Pronta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

- PEDIDOS DE ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE GÁS: Decidir sobre 

pedidos de isenção de apresentação de projetos de gás, ao abrigo do DL nº 521/99, de 10 de 

Dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

- REGIME EXCEPCIONAL PARA A RECONVERSÃO URBANISTICA DAS ÁREAS 

URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (AUGI) – LEI Nº 91/95, DE 02/09, COM A REDAÇÃO DADA PELA 

LEI Nº 70/2015, DE 16/07  

- Competência para homologar o parecer dos serviços municipais sobre a constituição de 

compropriedade ou o aumento do número de compartes, nos termos do artigo 54º, nº1 do aludido 

diploma legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO PELAS 

CÂMARAS MUNICIPAIS DE ATIVIDADES DIVERSAS, PREVISTO NO DECRETO-LEI N.º 310/2002, 

DE 18 DE DEZEMBRO  

a) Atribuir a licença para a realização de acampamentos ocasionais fora dos locais adequados à 

prática do campismo e caravanismo; --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Licenciar as tradicionais fogueiras de Natal e dos santos populares, estabelecendo as 

condições para a sua efetivação, tendo em conta as precauções necessárias à segurança 

das pessoas e bens; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Revogar as licenças concedidas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

- NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE MASSAS 

MINERAIS – “PEDREIRAS”, PREVISTO NO DECRETO-LEI N.º 270/2001, DE 06 DE OUTUBRO, NA 

REDAÇÃO EM VIGOR:  

a) Ordenar a realização das vistorias previstas no artigo 31.º do referido diploma legal;  

b) Declarar a caducidade da licença de exploração, nos casos e nos termos previstos na 

lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

- SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – DL Nº 

124/2006, DE 28 DE JUNHO, ALTERADO PELA LEI Nº 76/2017, DE17DE AGOSTO 

 

- A delegação no Presidente da Câmara, com a faculdade de subdelegação nos Vereadores, 

para notificação das entidades responsáveis pelos trabalhos, em caso de incumprimento das ações 

de gestão de combustíveis e incumprimento das medidas preventiva, por parte dos respetivos 

responsáveis, nos termos respetivamente dos seus artº 15º e nº 3 do artº 21º. ------------------------------- 
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- A delegação no Presidente da Câmara, com a faculdade de subdelegação nos Vereadores 

para a emissão de autorização de realização de queimadas e utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não o lançamento de balões com mecha acesa e de quaisquer tipo de 

foguetes nos termos respetivamente dos seus artº 27º e do  artº 29º. -------------------------------------------- 

 

 

-  REGULAMENTOS MUNICIPAIS EM VIGOR 

  

- Decidir sobre todos os assuntos constantes nos mesmos, sem prejuízo das matérias 

indelegáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

- As competências referidas nos pontos anteriores possam ser subdelegadas nos 

Vereadores, sempre que legalmente admissível, conforme o disposto no nº 1 do artigo 34º do Anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12/9. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conforme previsto nos nºs 2 e 3 do artº34º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12/9, das 

decisões tomadas pelo Presidente ou pelos Vereadores no exercício de competências da Câmara, 

que nele ou neles estejam delegadas ou subdelegadas, caberá recurso para o plenário daquele 

órgão, sem prejuízo da sua impugnação contenciosa. ---------------------------------------------------------------- 

 

- O recurso para o plenário atrás referido poderá ter como fundamento a ilegalidade, 

inoportunidade ou inconveniência da decisão e será apreciado pela Câmara Municipal no prazo 

máximo de 30 dias após a sua receção. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Os poderes delegados e subdelegados ficam sujeitos às limitações legais decorrentes da lei, 

designadamente do Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente as previstas nos artigos 

44º a 50. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

E para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 

lugares de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Município de Baião, 26 de Outubro de 2017 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 
 

(Paulo Pereira, Dr.) 
 


