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DESPACHO No 44/eCn/Z0tl

Considerondo que,

O Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril, no redoçöo dodo pelo Decreto-Lei n.o

7412017, de 2l de junho, impõe CIos serviços e orgonismos do Administroçõo

Público o odoçöo, nos termos legois oplicóveis, de meconismos de delegoçöo

e subdelegoçöo de competêncios que propiciem respostos céleres òs

solicitoções dos uientes e proporcionem um pronto cumprimento de

obrigoções;

Se impõe promover e ossegurqr o cumprimento célere e eficqz dos otribuições

municipois em vigor no ordenomento jurídico, bem como incentivor o

eficiêncio do gestÕo outórquico;

Cobe qo Presidente do Cômqro Municipol fixor os funçöes e competêncios

dos Vereodores e, bem ossim, incumbi-los de torefos específicos;

A delegoçöo de competêncios que me foi conferido pelo Cômoro Municipol

de Goio no reuniöo de 21 de outubro de 2017 e a distribuiçöo dos pelouros nos

Senhores Vereodores constonte do meu despocho n." 39/PCM /2017, de 23 de

outubro de 2017.

Assim,

Ao obrigo dos ortigos 44o, 47o e 49o do Código do Procedimento

Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n" 4/2015, de 0Z de joneiro e no uso

do competênciq que me é conferido pelo n.o 2, do ortigo 3óo do Regime

Jurídico dos Autorquios Locois (RJAL), oprovodo pelo Lei no 75/2013, de l2 de

Setembro, delego e subdelego, com poderes de subdelegoçÕo e
subsubdelegoçöo no Senhor Vice-Presidente, Eng." Potrocínio Miguel Vieiro

Azevedo, os seguintes competêncios:
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1. Poro superinlender nos serviços qfelos às seguintes óreqs:
.l.1. 

Vios municipois e obros municipois;

1.2. Oficinosmunicipois;

1.3. Reobilitoçöo urbono - Vilo d'Este;

1.4. CoordenoçÕo do qtividode dos operodores de

telecomunicoções, rede elétrico e rede de gós noturol;

1.5. GesÌÕo, conservoçÕo e construçÕo de equipomentos públicos;

l.ó. Adjunto do Presidente poro o mobilidode, tronsporles e

comunicoçöes;

1.7. Adjunto do Presidente poro o óreo do Ploneqmento Urbonístico e

Político dos Solos e Licenciomento Urbonísfico;

1.8. Projetosmunicipois.

2. Pore,

2.1.

2.2.

2,3,

2.4.

2.5.

2.6.

2J.

no ômbilo dos serviços referidos no número qnlerior:

Genericomente, despochor todos os qssuntos rerqtivos o tqis

serviços e executor os deliberoçöes do cômoro Municipol e os

despochos e orientoções do Presidente do cômqro respeitontes
qos mesmos;

coordenor o otividode de noturezq odministrotivo dos óreqs

respeitontes òs funções referidqs nq qlíneq qnterior;

Assinor ou visqr o correspondênciq do cômoro Municipol com

destino o quoisquer entidodes e orgonismos públicos ou

porticulores;

Emitir licenços, motrículqs, livretes e tronsferênciqs de
propriedode e respetivos qverbcrmentos;

Proceder o exqmes, registos e fixoçÕo de contingentes

relqtivomente o veículos, nos cosos legolmente previstos;

Exercer o controlo prévio, designodomente nos domínios do
construçõo, reconstruçõo, conservoçöo ou demoliçÕo de
edifícios, ossim como relqtivqmente oos estqbelecimentos

insqlubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;

Executor os obrqs, por odminislroçöo diretq ou empreitqdq;
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2.8. No ombito do código dos controtos públicos, os seguintes

competêncios:

2.8.1. Autorizor o substiiuiçõo do couçõo prestodo, previsto no

orligo 294;

2.8.2. Autorizor o liberoçÕo porciol de couções, nos termos previstos

no Decreto-Lei n.o j90/2012, de 22 de ogosto, olterodo pelo

Lei n.o 8312013, de 09 de dezembro;

2.8.3. Promover o publicitoçõo de modificoções objetivos oos

conirotos, nqs condições previstos no no I do ortigo 315";

2.8.4. Designor o Diretor de FiscolizoçÕo dq obro e o seu substituio,

nos termos dos n.os. 2 e 4 do ortigo 344o;

2.8.5, Consignor os locois onde os trobolhos devom ser executodos,

nos termos dos ortigos 35óo e seguintes;

2.8.6. Decidir sobre o suspensöo do execuçöo dos trobcrlhos nos

cosos previstos no ortigo 3ó5o e, oindo, outorizqr o suspensöo

de execuçöo dos trobolhos nos condições previstos no ortigo

3670:

2.8.7. Proceder ò mediçõo de todos os trobolhos executodos,

conforme decorre do oriigo 387";

2.8.8. Corrigir erros de mediçöo, ncrs condiçöes previstos no ortigo

3900;

2.8.9. Proceder òs receções provisório e definitivq dos obros

previstos, respetivomente, nos ortigos 3g5o e 398o;

2.8.10. Decidir sobre reclomoçöo opresentodo pelo empreiteiro

quonto oo conteúdo do conto finol, conforme previsto no no 3

do oriigo 40lo;

2.8..l l. Promover os notificoções relotivos ò ordem, previomente

oprovodo, de execuçöo de trobolhos q mqis, de serviços o

mois e de trobolhos de suprimentos de erros e omissões,

previsto respetivomente no n.o I do ortigo 37.lo, olíneo o), do

n.o 3 do ortigo 372o, no 2 do ortigo 454o e n.o I do ortigo 3Zó';

2.8.12.Promover os notificoções relotivos ò ordem previomente

<rprovodo, de supressõo de trobolhos ou serviços o menos,

previsto no n,l, do ortigo 3Zgo;
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2.8.l3.Promover o notificoçÕo relotivo ò convocotório poro o

reolizoçöo de vistorio porq receçöo provisório e definitivo

previsto, respetivomente, no n.o 3 do ortigo 3g4o e n.o ó do

ortigo 398o;

2.8.14. Aprovor os documentos exigidos no progromo de

Procedimento/Convite, e entregues pelo odjudicolório, no

ômbito dos condiçÕes de seguronço e de soúde no trobolho.

2.9. Crior, construir e gerir instoloçöes, equipomentos, serviços, redes

de circuloçöo, de tronsportes, de energio, de distribuiçÕo de

bens e recursos físicos inlegrodos no potrimónio do município ou

colocodos, por lei, sob odministroçöo municipol;

2.10. Decidir sobre o estocionomento de veículos nos vios públicos e

demqis lugores públicos;

2.11. Estobelecer q denominoçÕo dqs ruos e prqçqs dqs locolidqdes e

dqs povooçÕes, opós porecer dq correspondente junto de

freguesio;

2.12. Estobelecer qs regrqs de numeroçöo dos edifícios.

3. No quolidqde de vereqdor Adjunto do presidente poro q óreq do
ploneomenlo urbqnístico, políticq de solos e licenciqmenlo urbqníslico:

3.i. Proticor os otos odministrqtivos previstos no Regime Jurídico dq
urbonizoçöo e Edificoçöo oprovodo pero Decreto-Lei n.o 555/99,

de ló de dezembro, no suo otuol redoçÕo, o seguir elencodos:

3.1.1. conceder os licenços previstos no n.o 2, do ortigo 4o,

conjugodo com os ortigos 23o e BBo;

3.1.2. Promover q emissõo de certidõo comprovotivq do verificoçÕo

dos requisitos de destoque, nos termos do n.o 9 do ortigo óo;

3.1.3. Emitir pqrecer prévio, nöo vinculotivo, sobre os operoções

urbqnísticos promovidos pelo AdministroçÕo público, nos

termos previstos nos n.os 2 e 4 do ortigo Zo;

3.1.4. Emitir informoçÕo prévío, nos termos e limites fixqdos nos

ortigos l4o e lóo;

3.1.5. Decidir sobre o projeto de orquiteturo, nos termos do disposto

nos ortigos 20o e 2lo:
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3.1.ó. Decidir sobre os pedidos de qlteroçöo ò licenço, de ocordo

com o orligo 27o:

3.1.7. Proceder òs notificoções, nos termos e poro os efeitos

previstos no n.o 3 do ortigo óS";

3..l.8. AlÌeror qs condições do licenço ou de outorizoçÕo do

operoçöo de loteqmento desde que tol olteroçÕo se mostre

necessório ò execuçÕo de instrumentos de ploneomento

territoriol ou outros instrumentos urbqnísticos, nos termos

previslos no ortigo 4Bo;

3.1.9. Emitir os cerlidöes, nos iermos previstos nos n.os 2 e 3 do ortigo

490:

3.l.l0.Alteror os condiçöes do licenço ou do comunicoçõo prévio

de obros de urbonizoçÕo, nos termos previstos no n.o T do

ortigo 53';

3..|.1 L Reforçor e reduzir o montonte do couçÕo destinqdq q

gorontir q boo e regulor execuçöo dos obros de urbqnizoçõo,

nos termos previstos no n.o 4, do ortigo 54o;

3.1.12. Fixor o prozo, por motivo devidomente fundomentodo, poro o

execuçöo foseodo de obro, nos termos previstos no n.o I do

orligo 59o;

3.l.l3.DesignoçÕo dq comissõo poro o reolizoçÕo de vistoriq, e

notificoçõo do doto desto, nos lermos do disposto no n.os 2 e

3 do ortigo ó5o;

3.l.l4.Autorizor o certificoçÕo poro efeitos de consiiiuiçÕo de

propriedode horizontol previsto no n.o 3, do oriigo óóo;

3.1 .15. PublicitoçÕo do emissÕo de olvoró de loteomento, de qcordo

com o n.o 2 do ortigo 28";

3.1.1ó.Apreensõo do olvqró cossqdo, nos termos do n.o 4 do ortigo

790:

3.1.1Z. Decloror o cqducidode e revogor o licenço, o comunicoçöo

prévio ou o outorizoçõo de operoçöes urbonísticos, nos

termos previstos nos ortigosTlo, n.o 5 e 73o n."2;

3.i .18. Promover o execuçõo de obros, nos termos previstos no ortigo

84o' n' " l;
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3.1..l9. Acionor os couçöes, nos termos previstos no ortigo 84o, n.o 3;

3.1.20. Proceder oo levontomento do emborgo, nos termos previstos

no ortigo 84o, n.o 4;

3.1.21. Emitir oficiosomente olvqró, nos termos previstos no ortigo B4o,

n.o4e85o,n.o9;

3.1.22. Fixor prozo poro o prestoçõo de couçõo destinodo o gorontir

o limpezo e reporoçöo de donos cqusqdos em infroestruturos

públicos, nos termos previstos no ortigo 8óo;

3,1.23. Decidir sobre o receçÕo provisório e definitivo dos obros de

urbonizoçõo, nos termos previstos no ortigo 8Zo;

3.1.24. Conceder licenço especiol ou odmissÕo de comunicoçöo
prévio poro obros inqcobqdos, nos termos do ortigo ggo;

3.1.25. Prestqr o informoçÕo, nos termos e porq os efeitos previstos no

ortigo ì l0o;

3.1.26. Autorizor o pogomento frqcionodo de tqxos, nos termos

previstos no ortigo I17", n.o 2:

3.1.27. Mqnter qtuqlizodq o reloçÕo dos instrumentos jurídicos

previstos no ortigo I lgo;

3.1.28. Prestqr informoçöes sobre processos relqtivos o operoções

urbqnísticqs, nos termos previstos no ortigo l20o;

3.1.29. Envior mensqlmente os elementos esiqtísticos poro o lnstituto

Nqcionql de Estotístico, nos termos previstos no ortigo l2óo;

3.2. No qmbito do regime jurídico de reconversõo urbqnísiico dos

óreqs urbonqs de génese ilegol (RJRUAUGI), os competêncios
previstos ortigos lo,9o, lgo o26o,28o,2go,3lo,3So e S4o, dq Lei n,o

10/2008, de 20 de fevereiro, nq suq otuol redoçÕo dqdo pelo Lei

n.o 70/2015, de ló de julho, designodomente:

3.2.1. Delimitqr o perímetro e fixqr, por suo iniciqtivo, o modolidode

de reconversöo dqs AUGI existentes no óreo do município;

3.2,2. Alteror o processo e o modolidode de reconversõo, nos

termos previstos do ortigo 35.o, q requerimento do interessqdo;

3.2.3. Emitir porecer fqvoróvel relqtivqmente ò celebroçõo de
quoisquer qtos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte

f-r__l
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ou posso vir o resultqr o constituiçÕo de compropriedode ou o

omplioçõo do número de comportes de prédios rústicos.

3.3. No ômbito do Regime Jurídico do instoloçõo, exploroçðo e

funcionomento dos empreendimentos turísticos (RJIEFET), os

competêncios previsfos nos ortigos 22o, n." 2, ols. o), b) e c), 33o,

n." 2,360, n.o 2,39o, n.o l, ó8o, n.o 2,70o, n.o l, ol. b) e ori. 75", n3 3,

do Decreto-Lei n.o 39/2008, de Z de morço, no suo oiuol redoçÕo

dodq pelo Decreto-Lei n.o 80/2017, de 30 de junho,

designodomente:

3.3.1. Fixor q copocidode móximo e otribuir clqssificoçÕo o diversos

tipologios de empreendimentos turísiicos, designodomente os

constontes dos olíneos o), b) e c), do n." 2, do ortigo 22o;

3.3.2. Proceder ò cossoçöo e opreensðo do respetivo olvqró,

quondo coducodo o outorizoçöo de utilizoçöo poro fins

turísticos, por inicioiivo próprio ou o pedido do Turismo de

Portugol, 1.P., nos termos do n.o 2 do ortigo 33o e do n.o 2 do

ortigo ó8.o;

3.3.3. Efetuor o ouditoriq de clossificoçöo, nos termos do n.o 2 do

ortigo 3ó";

3.3.4. Decidir sobre o dispenso dos requisitos exigidos poro o

otribuiçÕo do clossificqçÕo, nos termos do n.o 1 do ortigo 3?';

3.3.5. Proceder ò reconversõo dq clossificoçÕo, nos termos do n.o 3

do ortigo Z5'.

3.4. Exercer os competêncios previstos nos ortigos l0o, n.o 2 e l3o, n.o 5

do Decreto-Lei n.o 1l /2003, de lB de joneiro, designodqmente:

3.4.1. Ordenor o remoçöo dq esiqçöo de rodiocomunicoçÕo umo

vez definido o dqio poro o reolizoçöo dos projetos de

utilidode público ou privodo, no locol indicodo pelo

requerenfe poro o instoloçöo do suo infroestruturo de suporte,

bem ossim como ordenor o promoçõo do notificoçÕo

respetivo, oo obrigo do n.o 2 do ortigo l0.o;

3.4.2. Determinqr o suspensÕo preventivo e imedioto do ulilizoçöo e

funcionomento dos estoçöes de rodiocomunicoções quondo

7
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estos nöo cumprom os níveis de referênciq fixodos nos termos

do n.o I do ortigo I l.o do diplomo.

3,5. Do exercício do otividode industriol e sistemo do indústrio

responsóvel (SlR), exercer os competênciqs cujo decisÕo coibo ò
Cômoro Municipol, relofivqs ò emissõo dos licenços,

outorizoções, oprovoçöes, registos, poreceres, otos permissivos

ou nöo permissivos necessórios ò instoloçöo e exploroçðo do

estobelecimento industriol, opós notificoçöo pelo ,,Bolcðo do

Empreendedor", nos termos e com os limites do Decreto-Lei n.o

Decreto-Lei n.o 169/2012, de ì de ogosto nq suo redoçÕo otuol

dodo pelo Decreto-Lei n.o 73/2015, de I I de mqio.

3.ó. Do regime jurídico do licenciomento e fiscolizoçÕo de instoloçöes

de ormozenqmento de produtos de petróleo e postos de

obostecimentos de combustíveis, qs competêncios previstos no

Decreto-Lei n.o 26712002, de 26 de novembro, qlterodo pelos

Decretos-Leis n.os 38912007, de 30 de novembro, 3l /2OOg, de 25

de fevereiro, 195/2008, de ó de outubro,2lT/2012, de g de

outubro e Lei n.o l5/2015 de i6 de fevereiro, q seguir

discriminodos:

3.ó.1. Decidir sobre o licenciomento dqs instoloções de

ormqzenqmento de produtos de petróleo e postos de

obqstecimento de combustíveis nöo rocolizodos nos redes

vióriqs regionol e nocionql, nos termos do ortigo 5.o;

3.6.2. Autorizqr o execuçõo e enfrodo em funcionqmento dqs redes

de distribuiçÕo, objeto do Decreto-Lei n.o 12s/97, de 23 de
mqio, quondo ossociodqs o reservqtórios de GpL com
copocidode globol inferior o S0m3;

3.ó.3. Nomeor o comissÕo de vistorios, nos termos do ortigo 12.";

3.6.4. Promover o reolizoçÕo de inspeçöes periódicos, nos termos

do n.o 9 do ortigo 19.o;

3.ó.5. Pugnor pelo oplicoçõo de medidos cqutelCIres e respetivo

cessoçõo, nos termos do ortigo 20.o;

3,6.6. Proceder oos processos de inquérito e oo registo de qcidentes

nqs instoloções bem como q comunicoçÕo e demois
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informoções, òs ouloridodes responsóveis, nos termos dos

ortigos 30.o e 3l.o;

3.6.7. Decidir sobre reclomoções, nos lermos do oriigo 33o.

3.7. Do regime jurídico de mqnutençðo e inspeçöo de oscensores,

monto-corgos, escodos mecônicos e topetes rolontes, os

competêncios previstos no ortigo 7o do Decreto-Lei n.o 320/2002

de 28 de Dezembro que, tonto podem ser exercidos diretomenÌe
pelos serviços municipois, ou, por intermédio de enÌidqdes

inspetoros (El), reconhecidos pelo Direçöo Gercrl de Energio

(DGE), designodomente:

3.7.1. EfeTuor inspeçöes periódicos e reinspeçöes òs instoloções;

3.7.2. Efetuor inspeções extroordinórios, sempre que o considerem

necessório, ou, o pedido fundomentodo dos interessodos;

3.2.3. Reqlizqr inquéritos q ocidentes decorrentes do utilizoçÕo ou

dos operoções de monutençÕo dqs instoloções;

3.7.4. Decidir sobre todos os procedimentos necessórios oo pleno

exercício destqs competênciqs, incluindo o fiscolizoçöo.

3.8. Do regime jurídico dos instolqçÕes desportivos de uso público, os

seguintes competêncios previstqs no Decreto-Lei n.o 141 /200g, de

ló de junho, com qs olteroções introduzidos pelo Decreto-Lei n,o

110/2012, de 2l de moio):

3.8.1. Emitir olvoró de qutorizoçðo de uiilizoçöo do prédio ou froçöo

onde pretendem instolor-se os instoloçöes desportivos;

3.8.2. Fixor o copocidode móximo de uiilizoçöo e de ocolhimento

de eventuol público nos instqloçöes desportivos de bose, em

funçÕo do respetivo tipologio e em conformidode com os

normCIs técnicos e de segurqnÇo;

3.8.3. Remeter qo lDP, l. P., oté oo finol do l.o trimestre de codo

ono, o listo dos olvorós de outorizoçöo de utilizoçÕo de

instoloções desportivos emitido;

3.9. No ômbito do regime de instoloçÕo e funcionomento dos

recintos com diversões oquóticos, oprovodo pelo Decreto-Lei n.o

65/1997, de 31 morço, olterodo pelo Decreto-Lei n.o 86/2012, de

i0 de qbril, qs seguintes competêncios:

9
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3.9.1. Conceder olvoró de outorizoçÕo de utilizoçõo;

3.?.2. Nomeor representonte poro efeiios de vistorio, nos termos dos

ortigos l2.o e 21.

3.10. No ômbito do regime jurídico dq instoloçõo e funcionomento dos

recintos de espelóculos de nqfurezq nöo qrtístico, oprovodo pelo

Decrelo-Lei n.o 309/2002, de ló de dezembro, com os olteroções

que lhe forom introduzidqs pelo Decreto-Lei n.o 204/2012, de 2g

de ogosto seguintes competêncios:

3..ì0.1 . Designor dois técnicos devidomente hobilitqdos porq

comporem o comissÕo necessóriq ò reolizoçöo de vistorio,

nos termos do n.o 2 do ortigo I l.o;

3.10.2. Convocor os representontes que fozem porte dq comissÕo de

vistorio nos termos do n.o 2 do ortigo 1 l.o.

4. No ômbito dq gestõo dos recursos humonos qferos qos serviços

municipois referidos no Ponlo 1., o competênciq poro decidir quonlo òs

seguinles mqlériqs:

4,1, Aprovor e olteror o mopo de férios e restontes decisões relotivos
q fériqs com respeito pelo interesse do serviço.

4.2. Justificor ou injustificor fqltos.

4.3. Proceder Ò homologoçöo do clossificoçÕo de serviço dos

funcionórios no coso em que o delegodo nÕo tenho sido

notqdor.

5. A presente delegoçÕo e subdelegoçöo obrongem os competêncios

otribuidos pelos regulomentos municipois oplicóveis, bem como pelo

legisloçÕo que oltere, modifique ou substituo qs disposições legois ou

regulomentores.

6. Rqtifico todos os qfos proticodos pelo Senhor Vereqdor entre o dio 23

de outubro de 20.l7 e o dqto do presente Despocho.

Departamento de Admlnlstração Geral
D¡visåo Municipal Administrativa, Atendimento e Arquivo

Perlodo de Afixacäo

lnlcio:@[$!=!f FinlroT-11-2017
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Poços do Concelho de Vilo Novo de Goio, 27 de outubro de 2017

O Presidente do Cômoro

(Eduordo Vítor Rodrigues):
-
fiffi
ÉTå

ffi
{H
dÉ¡:
-

r4

õoz
ã

ôû




