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CAMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL N° 88/ 2017
------Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vileia, Presidente da Camara Municipal de
Vila Verde:-------~~~~~-----------------~-~~--~~~~-~—~~------------------------------------------—~~----------------------Toma publico, nos termos do disposto no n°2, do art. 47°, do art. 151 e 159°, do
Codigo do Procedimento Administrative, aprovado pelo Decreto-Lei n°4l2015, de 7 de
janeiro que, pelo Sr. Presidente da Cémara, em 26 de outubro, foi proferido 0 seguinte
despacho:-~~~-~--------------~-—~--------------------------—-------------—----------------—-~------------~-~~"Considerando que o Presidents da Cémara Municipal é coadjuvado nas suas fungoes
pelos Vereadores, pociendo delegar competéncias nos mesmos, ao abrigo do disposto no
a|t.° 36.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;
Considerando, assim, que existe a possibilidade juridico~|egal do Presidente da Camara
delegar nos Vereadores as competéncias delegadas pelo Orgao Executivo, que, pela sua
natureza, séo indispenséveis ao normal funcionamento dos sen/igos 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 do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas,
0

Dr. Patricio José Correia Pinto de Arafijo, no ambito dos setores abrangidos

peio Pelouro que Ihe foi distribuido, com a faculdade de subdelegagéio no dirigente
da unidade orgéinica materialmente competente ao abrigo do disposto no art. 38°,
da citada Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 0 art. 44.“, do Cédigo
do Procedimento Administrative, as seguintes competéncias, correlacionadas com
as respetivas areas de intervengao municipal:
a) Representar o municipio em juizo e fora dele;
b) Executar as deliberagoes da camera municipal e coordenar a respetiva atividade;
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c) Dar cumprimento as deliberacoes da assembleia municipal, sempre que para a sua
execugao seja necessaria a inten/encao da camara municipai;
d) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens moveis e imoveis do munioipio;
e) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a
adjudicacao de empreitadas e aquisigao de bens e servigos, cuja autorizacao de
despesa the caiba;
f) Autorizar a realizacao das despesas orgamentadas até ao limite estipulado por lei
ou por delegagao da camara municipal, com a excecao das referidas no n.° 2 do
artigo 30.”;
g) Autorizar 0 pagamento das despesas realizadas;

h) Assinar ou visar a correspondéncia da camara municipal que tenha como
destinatérios quaisquer entidades ou organismos publicos;
i) Convocar, nos casos previstos no n.° 4 do artigo 40.°, as reunioes ordinarias da
camera municipal para o dia e hora marcados e enviar a ordem do clia a todos os
outros membros;
'
‘
j) 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 deliberagoes;
m) Suspender ou encerrar antecipadamente as reunioes, quando circunstancias
excecionais o justifiquem, mediante decisao fundamentada a incluir na ata da
reuniao;
n) Representar a cémara municipal nas sessoes da assembleia municipal;
o)

Responder, em tempo util e de modo a permitir a sua apreciacao na sessao
seguinte da assembleia municipal, aos pedidos de informacao apresentados por
esta;

p) Promover a publicacao das decisoes ou deliberagoes previstas no artigo 56.“;
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q)

(W

Promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposicao e a publicacao do
respetivo relatorio de avaliagzéo;

r) Dirigir, em articulacao com os organismos da administracao publica com
competéncia no dominio da protecao civil, o servigo municipal de protegao civil,
tendo em vista o cumprimento dos pianos de emergéncia e programas
estabelecidos e a coordenacao das atividades a desenvolver naquele ambito,
designadamente em operacoes de socorro e assisténcia na iminéncia ou

ocorréncia de acidente grave ou catastrofe;
s) Presidir ao conselho municipal de seguranca;
t) Remeter a assembleia municipal a minuta das atas e as atas das reunioes da
cémara municipai, logo que aprovadas;
u) Enviar a assembieia municipal, para os efeitos previstos na alinea c) do n.° 2 do
artigo 25.°, toda a documentaoao, designadamente relatorios, pareceres,
memorandos e documentos de igual natureza, incluindo a respeitante as entidades
abrangidas pelo regime juridico da atividade empresarial local e das participacoes
locais, quando existam, indispensavel para a compreensao e analise critica e
objetiva da informacao ai inscrita.
v) Modiﬁoar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos services da

camara municipal;

_

w) Promover a execucéo, por administragao direta ou empreitada, das obras, bem
como proceder a aquisicao de bens e servigos;

x) Outorgar contratos em representacao do municipio;
y) lntentar acoes judiciais e defender-se nelas, podendo confessar, desistir ou
- transigir, se nao houver ofensa de direitos de terceiros;
z)

Praticar os atos necessarios a administracao corrente do patrimonio do municipio
e a sua consen/acao;

aa)Conceder licengas policiais ou ﬁscais, nos termos da lei, regulamentos e posturas;
bb)Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do municipio, para jazigos,
mausoléus e sepulturas perpétuas;
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cc) Ernitir alvaras, ao abrigo do art. 62.”, da Lei n.° 75/2013, cie 12 de Setembro."
------ Para constar e devidos efeitos se publica 0 presente e outros de igual teor, que vao
ser afixados nos lugare
----»-E eu,

estilo.----------------~---~-~~-~--~~~-~~~-~~--~~~-~-~--~--~--~-----~~~~—~~»------.

Chefe cia Divisao de Administracéo e Financas o

subscrevi.------------~-~~------------------------~~--~»-----------------------------------------------------------Pagos do Municipio de Vila Verde, em 27 de outubro de 2017
O Presidente da Camara,

presents efﬁal é afixado pelo prazo de
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