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CAMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDiTAL N° 50/ 2021
~~~~~~~-—Dr“, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Presidente da Camara Municipal de Vila
Verde:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
----------Torna pubiico para cumprimento do disposto no n" 2 do art° 47°, an“ 151° e 159°, do
Codigo do Procedimento Administrative, aprovado pelo Decreto~l_ei n° 4/2015, de 07 de janeiro,
que por despacho exarado pela signataria, datado de 21 de outubro, foi proferido 0 seguinte
despacho:
“Considerando que a Presidents da Cémara Municipal é coadjuvada nas suas funcoes pelos
Vereadores, podendo delegar competéncias nos mesmos, ao abrigo do disposto no art.° 36.°, do
Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua redacao atual;
Por razoes do desburocratizacéio, celeridade e eﬁciéncia, DELEGO no Vereador do Peiouro da
Educagao, Agao Social e Desenvolvimento Econémico,
~

Dr. lllianuel de Oiiveira Lopes, no émbito dos setores abrangidos pelo Pelouro que

Ihe foi distribuido, com a faculdade de subdeiegagéo no dirigente da unidade orgénica
materialmente competente ao abrigo do disposto no art. 44.°, da citada Lei n.° 7512013, de
12 de setembro, conjugado com 0 art. 36.°, do Cédigo do Procedimento Administrative, as
seguintes competencies, correlacionadas com as respetivas areas de intervengao
municipal:
a) Representar 0 Municipio em juizo e fora dele;
b) Executar as deliberagﬁes da camara municipal e coordenar a respetiva atividade;
c) Dar cumprimento as deliberacoes 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 cie concurso, cadernos de encargos e a adjudicagao de
empraitadas e aquisicao de bans e servicos, cuja autorizacéo de despesa the caiba;
f)

Autorizar a reaiizacao das despesas orcamentadas até ao limite estipulado por lei ou por
delegagao da cémara municipal, com a excecéo das referidas no n.° 2 do artigo 30.“;

g) Autorizar o pagamento das despesas realizadas;
h) Assinar ou visar a correspondéncia cia cémara municipal que tenha como destinatarios
quaisquer entidades ou organismos publicos;
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i)

Estabelecer e ciistribuir a ordem do dia das reunioes;

j)

Responder, em tempo util e de modo a perrnitir a sua apreciagéo na sessao seguinte da
assernblela municipal, aos pedidos de informacao apresentados por esta;

k)

Promover a pubiicacao das decisoes ou cleliberacoes previstas no artigo 56.”;

I)

Promover 0 cumprimento do Estatuto do Direito de Oposicao e a publicacéo do respetivo
relatorio de avallagao;

m) Remeter a assembleia municipal a rninuta das atas e as atas das reunioes da camara
municipal, logo que aprovadas;

,

n) Gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de educacéo;
0)

Enviar a assembleia municipai, para os efeitos previstos na aiinea c) do n.° 2 do ariigo
25.“, toda a documeniagao, designadamente relatorios, pareceres, memorandos e
documentos de Egual natureza, inciuindo a respeilante as entidades abrangidas pelo
regime iuridico da alividade empresaréal local e das participacoes locals, quando existam,
indispensével para a compreensao e analise critica e objetiva da informacao ai inscrita;

p)

Modiﬁcar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos sen/icos da camera
municipal;

q) Outorgar contratos em representacao do municipio;
r)

lntentar acoes iudiciais e defender-se neias, podendo confessar, deslsiir ou transigir, se
néio houver ofensa de direitos de terceiros;

s) Concecier licences policiais ou fiscais, nos termos da lei, regularnentos e postures;
t) Praticar os atos necessaries a administracao corrente do patrimonio do municipio e a sua
conservagao;
u) Proceder aos registos prediais do patrimonio imobiliario do municipio, bem como a registos
cfe qualquer outra natureza;
v) Determinar a Enstrucao dos processos de contraordenacao e apiicar as coimas;
w) Dar conhecimento a camera municipal e enviar a assembleia municipal copies dos
reiatorios definiiivos resultanies de acoes tutelares ou de auditorias sobre a atividade da
camera municipal e dos servigos do municipio, no prazo maximo de 10 dias apos o
i’8C€bilTl8ﬂtO dos mesmos;
x) Presidir ao conselho municipal de seguranca.
y) Comunicar, no prazo iegai, as entidades compeientes para a respetiva cobranga, o valor
da taxa do lmposto Municipal sobre lmoveis (Ill/ll), assim como, quando for o caso, a
deiiberacao sobre 0 Eancamento de derramas.
z) Panicipar ao Ministério Pdbiico as faltas inlustificadas dos membros da Camera Municipal
de Vila Verde, para os efeitos legais.
aa)Submeter a norma de controlo interno, bem corno o inventario dos bens, direitos e
obrigagées patrirnoniais do municipio e respetiva avaiiacéio, e ainda os documentos de
prestacao do contas, a aprovacao da camara municipal e a apreciagao e votagao da
assembieia municipal, com excecéio da norma de controlo interno;
bb)Promover a execucao, por administracao direta ou empreitada, das obras, bem como
proceder a aquisicéio de bans e servicos.
cc) Decidir no ambito dos seguintes Regulamentos l\/lunicipais:
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dd) Regulamenio da Biblioteca Municipal de Vila Verde;
Regulamenio Municipal Sobre Horarios de Funcionamento de Estabelecimentos de Venda
ao Pubiico e de ?resta<;ao do Servigos;
Reguiamento Municipal cie Ocupacao de Espaco Pilbllco e Publicidade;
Reguiamento de Concessao de Beneficios Fiscais para incentivo ao lnvestimento no
Concelho de Vila Verde;
Reguiamerito de Liquidacao e Cobranga de Taxas Municipais;
Regulamento Municipal de Prornocao a Recuperaoao Habitacional para Estratos Social
Desfavorecldos;
Regulamento Municipal para Atribulcao de Apoio as Fregueslas;
Regulamento Municipal de Atribuicao cle Habitacao Social em Regime de Renda Apoiada e
Gestao das i-labilacﬁes Propriedade do Municiplo;
Reguiamento Municipal Sobre a Atividade de Comércio a retaiho, nao sedentarla, exercida
por feirantes, em recintos piiiblicos ou privados, onde se realizem feiras;
Reguiamento Municipal para atribuigao de auxllios economlcos relaiivos a manuals
escolares no 1.“ Ciclo do Ensino Basico, no Municipio de Vila Verde;
Regulamento da Venda Ambulante na Area do Municipio de Vila Verde;
Regulamenio Municipal de Apoio ao Arrendamento para Estralos Socials Desfavorecldos;
Regularnenio Municipal para Atribuicao de Bolsas de Estudo a Aiunos do Ensino Superior
Residentes no Concelho de Vila Verde;
Reguiamento Municipal de Apoio as Associacoes e Coletividades.“-------------------------------~~
-Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vao ser
afixados nos lugares do estilo.-----------------------------------------------------------------------------------------

Pacos do ll/lunicipio de Vila Verde, em 22 de outubro de 2021
A Presidents da Camera Municipal,
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