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CAMARA MUNICIBAL oz VILA VERDE

la

EDITAL N° 87/2017
----~~~--~Dr., Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Camara Municipal de
\/iia Verde:-----~~-----------~-~-~-----------------~~~~-~---------------------------~~~-~-~~-----------------------~-~-----------Torna publico para cumprimento do disposto no n° 2 do art° 47°, art° 151° e 159°, do
Codigo do Procedimento Administrative, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de
janeiro, que por despacho exarado pelo signatario, datado de 24 de outubro, foi proferido 0
seguinte despacho1------------—-~~--------------------~~-~-------------------------------------~-----~~~~--------"Considerando que 0 Presidente da Céimara Municipal é coadjuvado nas suas fungoes pelos
Vereadores, podendo delegar competéncias nos mesmos, ao abrigo do disposto no art.”
36.", da Lei n.° 75/2013, de ‘I2 de setembro;
Considerando, assim, que existe a possibilidade juridico-legal do Presidente da Cémara
delegar nos Vereadores as competéncias delegadas pelo Organ Executivo, que, pela sua
natureza, sac indispensaveis ao normal funcionamento dos services municipais, nos termos
do disposto no n.° 1, do art.” 38.°, da citada Lei;
Por razoes de desburocratizacao, celeridade e eﬁciéncia, DELEGO no Vereador do
Pelouro da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territério,
v

Dr. Manuel de Oliveira Lopes, no éimbito dos setores abrangidos pelo Pelouro

que lhe foi distribuido, com a faculdade de subdelegagéo no dirigente da unidade
orgéinica materialmente competente ao abrigo do disposto no art. 44.“, da citada Lei
n.° 7512013, de 12 de setembro, conjugado com o art. 36.°, do Cédigo do
Procedimento Administrative, as seguintes competéncias, correlacionadas com as
respetivas areas de intervengéo municipal:
a) Representar 0 municipio em juizo e fora dele;
b) Executar as deliberagoes da cémara municipal e coordenar a respetiva atividade;
c) Dar cumprimento as deliberagoes da assembleia municipal, sempre que para a sua

execugao seja necessaria a intervencao da camara municipal;
d) Elaborar e manter atualizado 0 cadastro dos bens moveis e imoveis do municipio;

e) Aprovar os projetos, programas de concurso, cademos de encargos e a
adjudicacao de empreitadas e aquisicao de bens e servicos, cuia autorizacao de
despesa lhe caiba;
f) Autorizar a realizacao das despesas orcamentadas até ao limite estipulado por lei
ou por delegacao da camara municipal, com a excecao das referidas no n.° 2 do
artigo 30.”;
4
g) Autorizar 0 pagamento das despesas realizadas;

h) Assinar ou visar a correspondéncia da camara municipal que tenha como
destinatarios quaisquer entidades ou organismos publicos;
I) Convocar, nos casos previstos no n.° 4 do artigo 40.°, as reunioes ordinarias da
camara municipal para o dia e hora marcados e enviar a ordem do dia a todos os
outros membros;
1) Convocar as reunioes extraordinarias;
k) Estabelecer e distribuir a ordem do dia das reunioes;
I)

Abrir e encerrar as reunioes, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento da lei

e a regularidade das deliberacoes;
m) Suspender ou encerrar antecipadamente as reunioes, quando circunstancias
excecionais 0 iustiﬁquem, mediante decisao fundamentada a incluir na ata da
reuniao;
n) Representar a cémara municipal nas sessoes da assembleia municipal;
o) Responder, em tempo Crtil e de modo a permitir a sua apreciacao na sessao
seguinte da assembleia municipal, aos pedidos de informacao apresentados por
esta;
p) Promover a publicacaodas decisoes ou deliberacoes previstas no artigo 56.”;
q) Promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposicao e a publicacao do
respetivo relatorio de avaliacao;
r) Remeter a assembleia municipal a minuta das atas e as atas das reunioes da
camara municipal, logo que aprovadas;
s) Enviar a assembleia municipal, para os efeitos previstos na alinea c) do n.° 2 do
artigo 25.°, toda a documentacao, designadamente relatorios, pareceres,
memorandos e documentos de igual natureza, incluindo a respeitante as entidades
abrangidas pelo regimejuridico da atividade empresarial local e das participacoes
locais, quando existam, indispensavel para a compreensao e analise critica e
objetiva da informacao ai inscrita;
) Decidir todos os assuntos relacionados com a gestao e direcao dos recursos
humanos afetos aos sen/icos municipais;
u) Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos servicos da
cémara municipal;
v) Promover a execucao, por administracao direta ou empreitada, das obras, bem
como proceder a aquisicao de bens e servicos;
w) Outorgar contratos em representacao do municipio;

x) lntentar acoes judiciais e defender-se neias, podendo confessar, desistir ou
transigir, se nao houver ofensa de direitos de terceiros;

y) Praticar os atos necessarios a administracao corrente do patrimonio do rnunicipio
e a sua conservacao;
z) Proceder aos registos prediais do patrimonio imobiliario do municipio, bem como a
registos de qualquer outra natureza;
aa)Conceder autorizacoes de utilizacao de edificios;
bb)Embargar e ordenar a demolicao de quaisquer obras, construcoes ou edificacoes,

efetuadas por particulares ou pessoas coletivas, nos seguintes casos:
i)Sem licenca cu na falta de quaiquer outro procedimento de controlo prévio
legalmente previsto ou com inobservancia das condicoes neles constantes;
ii) Com vioiacao dos regulamentos, das posturas municipais, de medidas
preventivas, de normas provisorias, de areas de construcao prioritaria, de areas de
desenvolvimento urbano prioritario ou de pianos municipais de ordenamento do
territorio plenamente eficazes;
cc) Ordenar o despejo sumario dos prédios cuja expropriacao por utilidade pfrblica
tenha sido declarada;
dd) Conceder licencas policiais ou ﬁscais, nos termos da lei, regulamentos e posturas;
ee)Determinar a instrugao dos processos de contraordenacao e aplicar as coimas;
ff) Dar conhecimento a camara municipal e enviar a assembleia municipal copias dos
relatorios deﬁnitivos resultantes de acoes tutelares ou de auditorias sobre a
atividade da camara municipal e dos servicos do municipio, no prazo maximo de 10
dias apos o recebimento dos mesmos;
gg)Emitir alvaras, ao abrigo do art. 62.”, da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro"-----------Para constar e devidos efeitos se publica 0 presente e outros de igual teor, que vac
ser aﬁxados nos I
~---------E eu, ~

res do estilo.------------------~~-~---------------—-------------—------~~~---------~~Chefe de Divisao de Administracao e Financas, o subscrevi.-----------

Paces do Municipio de Vila Verde, em 27 de outubro de 2017
Presidente da Camara Municipal,
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