
 

 

 

 

EDITAL 

 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

NO VEREADOR RUI INÁCIO MARREIROS, 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, e considerando que a delegação de 

competências é um instrumento fundamental para tornar mais célere a apreciação e decisão 

final dos procedimentos inerentes à realização de operações urbanísticas e demais atos 

administrativos e instrutórios previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação, que, 

por seu Despacho de 25 de outubro de 2021, foram SUBDELEGADAS as competências que lhe 

foram delegadas pela Câmara Municipal nos termos da deliberação de 22 de outubro de 2021 

(evidenciadas a “negrito”) e foram DELEGADAS as competências próprias, ao abrigo do RJUE, 

 

No Vereador Rui Inácio Marreiros, a seguir identificadas: 

 

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) Conceder autorizações para a utilização de edifícios ou suas frações, bem como para a 

alteração da utilização dos mesmos, nos termos do artigo 4º, nº 5 do artigo 5º, nº 3; 

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

artigo 6º, nº 9; 

 

d) A direção da instrução do procedimento, nos termos do artigo 8º, nº 2; 

 



e) Decidir sobre questões de ordem formal e processual que possam obstar ao 

conhecimento de qualquer pedido ou comunicação apresentados no âmbito do RJUE, 

nos termos do artigo 11º; 

 
f) Proferir despacho de aperfeiçoamento do pedido, sempre que o requerimento não 

contenha a identificação do requerente, do pedido ou da localização da operação 

urbanística a realizar, bem como no caso de faltar documento instrutório exigível que 

seja indispensável ao conhecimento da pretensão e cuja falta não possa ser 

oficiosamente suprida, nos termos do artigo 11º, nº 2, alínea a) e nº 10; 

 
g) Proferir despacho de rejeição liminar quando da análise dos elementos instrutórios 

resultar que o pedido é manifestamente contrário às normas legais ou regulamentares 

aplicáveis, nos termos do artigo 11º, nº 2, alínea b) e nº 10; 

 
h) Proferir despacho de extinção do procedimento, nos casos em que a operação 

urbanística em causa está isenta de controlo prévio ou sujeita a comunicação prévia, 

nos termos do artigo 11º, nº 2, alínea c) e nº 10; 

 
 

i) Declarar que se mantém os pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior 

decisão favorável de informação prévia, nos termos do artigo 17º, nº 4; 

 
j) Prorrogar o prazo para apresentar os projetos das especialidades por uma só vez e por 

período não superior a três meses, nos termos do artigo 20º, nº 5; 

 
k) Declarar a caducidade após audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 20º, 

nº 6; 

 
l) 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; 

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

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

 

n) Prorrogar o prazo de execução das obras de urbanização ou de edificação, nos termos 

do artigo 53º, nºs. 3 e 5 e artigo 58º, nºs. 5 e 7, respetivamente; 

 



o) Prorrogar o prazo para a conclusão das obras de urbanização ou de edificação quando 

estas se encontrem em fase de acabamentos, nos termos do artigo 53º, nº 4 e artigo 

58º, nº 6, respetivamente;  

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

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

 
q) Determinar a realização de vistorias nos termos do artigo 64º, nº 2; 

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

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

 

s) Emitir alvarás para a realização de operações urbanísticas, nos termos do artigo 75º; 

 
t) Conceder a prorrogação por uma única vez do prazo previsto no artigo 76º, nº 2; 

 
u) Proceder ao averbamento de substituição do titular de alvará de licença, nos termos 

do artigo 77º, nº 7. 

 

v) Proceder à cassação do alvará ou do título da comunicação prévia, nos termos do 

artigo 79º; 

 
w) Permitir a execução de trabalhos de demolição ou de escavação e contenção periférica 

até à profundidade do piso de menor cota, logo após o saneamento e apreciação 

liminar, nos termos do artigo 81º, nº 1; 

 
x) Dar conhecimento das deliberações à Direção-Geral do Território e à Conservatória do 

Registo Predial, nos termos do artigo 85º, nº 9; 

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

do artigo 87º; 

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

parcial de edificações, nos termos do artigo 89º; 

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

nos termos do artigo 91º; 

 



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

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

 

cc) Determinar a instauração dos processos de contraordenação, para designar instrutor e 

para aplicar as coimas, nos termos do artigo 99º, nº 10; 

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

nos termos do artigo 102º; 

 

ee) Ordenar a realização de trabalhos de correção ou de alteração das obras, nos termos 

do artigo 105º; 

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

 
gg) Conceder licenças de ocupação da via pública por motivo de obras. 

 
 

 
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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