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WCAMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL N° 90/ 2017

------Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Preside-nte da Cémara Municipal de

Vila Verde:------~~~w------------------~~--------------------—-----------—---------------------~----~----------------Torna péiblico, nos termos do disposto no n°2, do art. 47°, do art. 151 e 159°, do
Codigo do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n°4/2015, de 7 de
janeiro que, pelo Sr. Presidente da Cémara, em 24 de outubro, foi proferido 0 seguinte

despacho:---------------------------------------------------------------------------------------------------5-~
“Considerando que o Presidente da Cémara 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 12 de setembro;

Considerando, assim, que existe a possibilidade juridico~|egal do Presidente da Cémara
deiegar nos Vereadores as competéncias delegadas pelo Orgéo Exeoutivo, que, pela sua
natureza, séo indispensaveis ao normal funcionamento dos servigos municipais, nos
termos do disposto no n.° 1, do art.° 38.“, da citada Lei;
Por razoes de desburocratizagao, celeridade e eﬁciéncia, DELEGO na Vereadora do
Pelouro da Educagéo, Cultura e Agﬁo Social,
o

Dra. Jﬁlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, no émbito dos setores

abrangidos pelo Pelouro que lhe foi distribuido, com a faculdade de subdelegagao
nos dirigentes das unidades orgénicas materialmente competentes, ao abrigo do
disposto no art.° 38.°, da citada Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o
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art.° 46.°, do Codigo do Procedimento Administrative, as seguintes competéncias,
correlacionadas com as respetivas areas de intewengio municipal:

8) Representar 0 Municipio em juizo e fora dele;
b) Executar as deliberagoes da Camara Municipal e coordenar a respetiva atividade;
C) Dar cumprimento as deiiberagoes da Assembleia Municipal, sempre que para a sua

d)
e)

execugao seja necessaria a inten/encao da Camara Municipal;
Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens moveis e imoveis do Municipio;
Aprovar os projetos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicacao
de empreitadas e aquisicao de bens e sen/igos, cuja autorizacao de despesas lhe
caiba;

1‘) Autorizar a realizagao de despesas orcamentadas ate ao limite estipulado por lei ou
por delegagéo da Cémara Municipal, com excecao das referidas no numero 2, do
artigo 30.“, do Anexo I a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;
Autorizar
o pagamento das despesas realizadas;
9)
I1) Assinar ou visar a correspondéncia da Cémara Municipal que tenha como
destinatarios entidades ou quaisquer organismos publicos;

1) 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;

I) Convocar as reunioes extraordinérias;
K) Estabelecer e distribuir a ordem do dia das reunioes;
|) 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 circunstéincias
excecionais o justifiquem, mediante decisao fundamentada a incluir na ata da
reuniao;

I1) Representar a Camara Municipal nas sessoes da Assembleia Municipal;
0)

Promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposicao e a pubiicagao do
respetivo relatorio de avaliacéo;
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P)

Remeter a assembleia municipal a minuta das atas e as atas das reunioes da

<1)

céimara municipal, logo que aprovadas;
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 regime juridico da atividade empresarial local e das paiticipacoes
locals, quando existam, indispensavel para a compreensao e analise critica e
objetiva da informacao ai inscrita.

A

Promover a publicacao das decisoes ou deliberacoes previstas no art. 56.”, do
citado Anexo l, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;
) Responder, em tempo utii e de modo a permitir a sua apreciacéo na sessao
seguinte da Assembleia Municipal, aos pedidos de informacao apresentados por
esta;
Modiﬁcar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos servicos da
Camara Municipal;
'
Gerir
os
recu
rsos
humanos
dos
estabelecimentos
de educacao;
U)
V) Decidir no ambito dos seguintes Regulamentos Municipais:

»
V

~ Regulamento Municipal de Promocao a Recuperacao Habitacional para
Estratos Sociais Desfavorecidos;
- Regulamento Municipal dc Atribuicao de Habitacao Social em Regime
de Renda Apoiada e Gestao das Habitacoes Propriedade do Municipio;
- Regulamento da Biblioteca Municipal.
w) Proceder a aquisicao de bens e servicos;
X) Outorgar Contratos em representagao do Municipio;
V) 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 conservagéio.
Exercer as demais competéncias legalmente conferidas, tendo em vista o prosseguimento
normal das atribuicoes do Municipio. ”.
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------ Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vao

ser aﬁxados nos lugares do estilo.~~~~-~------------------------------------------——~-~--~-~~--------------------E eu,

_

Chefe da Divisao de Administracao e Financas o

subscrevi.----------~~~~------------~»~----»-------------------~----~--~~—-~~~--~~~~~—~-~-~~-~-------------------Pacos do Municipio de Vila Verde, em 27 de outubro de 2017
O Presidente da Cémara,

presenté edital é afixédo pelo prazo de
ias em
I
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