
 

 

 

 

EDITAL 

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO RESPETIVO PRESIDENTE NO 

ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO (RJUE) 

 

PAULO JORGE LÚCIO ARSÉNIO, Presidente da Câmara Municipal de Beja, torna público, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro e do 

artº 47º nº2 do Código do Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal, na sua 

Reunião de 22 de outubro de 2021, deliberou delegar no seu Presidente, com possibilidade de 

subdelegação nos Vereadores, as seguintes competências previstas no Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 

na sua atual redação: 

 

a) Conceder licenças administrativas das operações urbanísticas previstas no artigo 4º, nº 

2, designadamente, de operações de loteamento, obras de urbanização e construção 

de edifícios; 

 

 
b) Certificar, para efeitos de registo predial de parcela destacada, de acordo com o artigo 

6º, nº 9; 

 
 

c) Emitir as certidões comprovativas da receção provisória das obras de urbanização ou 

de que a caução é suficiente para garantir a boa execução das obras de edificação, nos 

termos do artigo 49º, nº 2; 

 
d) Estabelecer as condições de ocupação da via pública por motivo de execução de obras 

ou à colocação de tapumes, nos termos do artigo 57º; 

 
 

e) Fixar o prazo, por motivo devidamente fundamentado, para a execução faseada da 

obra, nos termos do artigo 59º, nº 1; 

 
 



f) Declarar a caducidade e revogar a licença ou as autorizações de utilização, nos termos 

previstos no artigo 71º, nº 5 e artigo 73º, respetivamente. 

 
g) Decidir sobre a receção provisória e definitiva das obras de urbanização, nos termos do 

artigo 87º; 

 
h) Determinar a execução de obras de conservação e ordenar a demolição total ou parcial 

de edificações, nos termos do artigo 89º; 

 
i) Tomar a posse administrativa de imóveis para efeito de execução de obras coercivas, 

nos termos do artigo 91º; 

 
j) Ordenar o despejo sumário e o despejo administrativo de prédios ou de parte de 

prédios, nos termos do artigo 92º e do artigo 109º. 

 
k) Determinar a aplicação de medidas de reposição da tutela de legalidade urbanística, 

nos termos do artigo 102º; 

 
l) Prestar informação, nos termos e para efeitos no artigo 110º; 

 
 
 

 
O presente edital será afixado nos lugares de estilo e publicitado no Boletim Municipal e na 

Internet, no sítio do Município de Beja, www.cm-beja.pt., em cumprimento do disposto no 

artigo 47º nº 2 do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em Anexo ao 

Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro. 

 

Beja, 26 de outubro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

______________________________ 

- Paulo Jorge Lúcio Arsénio - 
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