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EDITAL N° 52/2021
---------Dr“, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Presidente da Cémara Municipal de Vila
Verde: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toma publico para cumprimento do disposto no n° 2 do art“ 47°, art” 151° e 159°, do
Codigo do Procedimento Administrative, aprovacio pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 do janeiro,
que por despacho exarado pela signataria, ciatado de 21 de outubro, foi proferido 0 seguinte
despacho:

»

"Considerando que a Presidente da Camara Municipal é coadjuvada nas suas fungoes pelos
Vereadores, podendo deiegar competéncias nos mesmos, ao abrigo do disposto no art.° 36.“, do
Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 do setembro, na sua redagéo atual;
For razoes do desburocraiizagao, celeridade e eficiéncia, DELEGO no Vereador do Pelouro do
Ambiente, Desporto e Protegao Civil,
0

Dr. Patricio José Correia Pinto do Araﬁjo, no émbito dos setores abrangidos peio

Pelouro que lhe foi distribuido, com a facuidade de subdelegagao no dirigente da unidade
organica materiaimente competente ao abrigo do disposto no art. 38°, da citada Lei n.°
75I2013, de 12 de setembro, confugado com 0 ad. 44.“, do Cédigo do Procedimento
Administrative, as seguintes competéncias, correlacionadas com as respetivas areas de
intervengao municipal:
a) Representar o Municipio em iuizo e fora dele;
b) Executar as deliberagoes cfa camara municipal e coordenar a respetiva atividade;
c) Dar cumprimento as deliberagoes da assembleia municipal, sempre qua para a sua
execugao seja neoessaria a intervenoao da camara municipal;
1
d) Aprovar os projetos, programas do concurso, cadernos de encargos e a adjudicagao de
empreitadas e aquisicao do bens e servigos, cuja autorizagao de despesa lhe caiba;
e) Autorizar a realizagao das ciespesas orgamentadas até ao limite estipulado por lei ou por
deiegagéio da camara municipal, com a excegao das referidas no n.° 2 do amigo 30.“;
f) Autorizar o pagamento das despesas realizadas;
g) Assinar ou visar a correspondéncia da camara municipal que tenha oomo destinatarios
quaisquer entidades ou organismos pdblicos;
1
h) Estabeiecer e distribuir a ordem do dia das reunioes;
i) Representar a cémara municipal nas sessoes da assembleia municipal;
j) Promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposigao e a publicagao do respetivo

Vi1a\/erde
Mu niclplo

“ii”

,,cA|viARA Mu|viciPAi:mo,i¢; VILA VERDE
reiatério de avaliacao;
K) Dirigir, em articulacao com os organismos da administracao pdblica com competéncia no
dominio da protecao civil, o sen/ico municipal de protegao civil, tendo em vista o
cumprimento dos pianos de emergéncia e programas estabelecidos e a coordenagao das
atividades a desenvolver naqueie érnbito, designadamente em operagoes de socorro e
assisténcia na iminéncia ou ocorréncia de aciclente grave ou catastrofe;
ll Mociificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos servicos da camara
municipal;
ml Promover a oxecucao, por administracao direta ou empreitada, das obras, bem como
proceder a aquisicao de bens e services;
H) Outorgar contratos em represeniacao do municipio;
0) Praticar os atos necessaries a adrninistracao corrente do patrimonio do municipio e a sua
conservacao;
P) lntentar acées judiciais e defender-se nelas, podendo confessar, desistir ou transigir, se
nao houver ofensa de direitos de torceiros;
>-

<11)

r)
S)
0

Conceder licences poiiciais cu fiscais, nos termos da lei, regulamentos e postures;
Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do municipio, para jazigos, mausoiéus e
sepuituras perpéiuas.
Emitir alvaras, ao abrigo do art. 62.°, da Lei n.° 75/2013, do 12 do Setembro
Responder, em tempo util e do modo a permitir a sua apreclacéo na sesséo seguinte da
assembleia municipal, aos pedidos de informacao apresentados por esta;

11)

Decidir no ambito dos seguinies Regulamentos Municipais:
Reg_uIamento Municipal dos Servicos de Abastecimento Publico de Agua, de Saneamenio
de Aguas Residuais Urbanas e de Gestao dos Residuos Solidos Urbanos do Municipio de
Viia Verde;
Reguiamento de Expioracao e Funcionamento da Esiacao de Camionagem de Vila Verde;
Regulamento de Residues Sélicios, Higiene e Limpeza Publica do Municlpio de Vila Verde:
infracoes ao disposto no Regulamento;
Regulamento Municipal para Airibuicao de Apoio as Freguesias;
Regulamento Municipal da Praia Fluviai do Faial;
Reguiamenio Municipal Sobre Licenciamento do Atividades Diversas;
Regulamento Municipal de transportes Publicos de Aluguer em Veiculos Automéveis
Ligeiros de Passageiros- Transportes em Taxi;
Regulamento do Cemitério Municipal;
Regularnento Municipal cie Remocéo de Veiculos Auiomoveis;
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Rogulamento Municipal das Hortas Comunitarias;

-

Regularnento Municipal Sobre Limpeza de Terrenos destinados a Construcéio;

0

Regulamento Municipai de Apoio as Associacoes e Coletividades;

o

Regulamento Gerai das Zonas cie Esiacionamento de Duracao Limitada de Vila Verde;

o

Reguiamento do "irénsito da Zona Urbana cle Vila Verde.”-------------------------------------------~-

--------~~Para consiar e devidos efeiics se publica o presents e outros de igual teor, que vao ser
afixados nos lugares do estiio. ------------------------------------------------------------------------------------------Q

Pacos do Municipio de Vila Verde, em 22 de outubro de 2021
A Presidents da Camara Muni ipal
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