
 

  

 

 

EDITAL 

 

 

Nuno Paulo Augusto da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Avis, torna 

público, para os fins previstos no n.º 2 do artigo 37.º do Código do Procedimento 

Administrativo e, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, que, por seu despacho de 30 de Outubro de 2013, anexo, delegou e 

sub-delegou competências nos Senhores Vereadores. 

 

Para conhecimento geral se pública o presente e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares do costume. 

 

 

 

 

Município de Avis, 31 de Outubro de 2013 

 

O Presidente da Câmara, 

 

Nuno Paulo Augusto da Silva 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

DESPACHO 
 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO  

DE COMPETÊNCIAS  

 

 
A delegação e subdelegação de competências constituem um mecanismo 

privi legiado de desconcentração administrat iva com vista a melhorar a ef icácia, a 

ef iciência e a transparência da Administração Públ ica, agil izando e f lexibi l izando os 

diferentes serviços municipais, de forma a melhor responder às necessidades e 

expectat ivas comunitárias, através da obtenção de níveis de qual idade cada vez mais 

elevados na prestação de serviços à comunidade.  

 

Considerando a constituição do novo executivo da Câmara Municipal,  que 

decorreu do acto eleitoral do dia 29 de Setembro de 2013;  

 

Considerando a delegação de competências da Câmara Municipal de Avis no 

seu Presidente, efectuada através da del iberação tomada na reunião real izada no dia 

23 de Outubro de 2013;  

 

Atendendo ao disposto na 2ª parte da alínea b) do art igo 40º do Código do 

Procedimento Administrat ivo, na sua últ ima redacção, considera-se vantajoso proceder 

à delegação e subdelegação de competências nos Senhores Vereadores da Câmara 

Municipal de Avis em regime de tempo inteiro;  

 

Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do art igo 34º e do n.º 2 do art igo 

36º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, tendo ainda em atenção o disposto nos 

art igos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrat ivo e considerando as 

delegações de competências efectuadas pela Câmara Municipal no seu Presidente,  

através da de liberação de 23 de Outubro de 2013, delego nos Senhores Vereadores, a 

seguir mencionados, as minhas competências própr ias e subdelego as que me estão 

delegadas para a prát ica dos actos administrat ivos e de gestão, no âmbito dos 

respect ivos pelouros, nos te rmos seguintes:  

 

 

 



 

  

Nos Vereadores, no âmbito dos respectivos Pelouros:  

 

1 –  Delego as seguintes competências:  

a)  Execução das del iberações camarár ias e coordenação da act ividade do 

serviço da área do respect ivo Pelouro (alínea b) do n.º 1 do art igo 35º da Lei 

75/2013, de 12 de Setembro);  

b)  Assinar e visar a correspondência da Câmara Municipal com destino a 

quaisquer ent idades ou organismos públ icos que const ituam decorrências 

das atr ibuições do Pelouro que lhes está atr ibuído (alínea l)  do n.º 1 do 

art igo 35º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro);  

c)  Modif icar ou revogar actos prat icados pelos trabalhadores do Município, da 

área do respectivo Pelouro (alínea c) do n.º 2 do art igo35º da Lei 75/2013, 

de 12 de Setembro);  

 

2  –  Subdelego as seguintes competências:  

a)  Executar e ve lar pelo cumprimento das deliberações da Assembleia 

Municipal,  no âmbito do respectivo Pelouro, prat icando os actos necessários 

para o efeito (alínea b) do art igo 39º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro);  

b)  Executar as opções do plano e orçamentos aprovados, n a área dos seus 

pelouros (alínea d) do n.º 1 do art igo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro);  

c)  Gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distr ibuição de bens e recursos f ís icos integrados 

no Patr imónio Municipal ou colocados, por lei  sob a administração municipal,  

no âmbito dos respectivos Pelouros (alínea ee) do n.º 1 do art igo 33º da Lei 

75/2013, de 12 de Setembro);  

d)  Colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal,  em 

parcer ia com outras entidades da administração central (al ínea r) do n.º 1 do 

art igo 33º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro);  

 

Vereador Manuel João Casaca Ribeiro  

 

1  -  Delego as seguintes competências:  

a)  Decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direcção dos recursos  

humanos afectos aos respect ivos Pelouros (alínea a) do n.º 2 do art igo 35º 

da Lei 75/2013, de 12 de Setembro);  



 

  

b)   Prat icar os actos necessários à administração corrente do patr imónio do 

município e à sua conservação, na área do respectivo pelouro (alínea h)  do 

n.º 2 do art igo 35º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro).   

 

2  –  Subdelego  as seguintes competências:  

a)  Colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal,  em 

parcer ia com ent idades da administração central,  nas áreas dos respect ivos 

pelouros (alínea r) do n.º 1 do art igo 33º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro).   

b)  Assegurar o levantamento, c lassif icação, administração, manutenção, 

recuperação e divulgação do patr imónio natural,  cultural,  paisagíst ico e 

urbaníst ico do município (alínea t,  1ª parte do n.º 1 do art igo 33º da Lei 

75/2013, de 12 de Setembro);  

c)  Part ic ipar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabi l idade, em parcer ia com as entidades competentes da administração 

central e com inst ituições part iculares de so lidar iedade social,  nas condições 

constantes de regulamento - (al ínea v) do n.º 1 do art igo 33º da Lei 75/2013, 

de 12 de Setembro);  

d)  Gerir instalações, equipamentos, serviços e recursos f ísicos integrados no 

patr imónio do município ou colocados por lei,  sob  administração municipal,  

no âmbito dos respectivos pelouros –  (al ínea ee) do n.º 1 do art igo 33º);  

e)  Part ic ipar em órgãos consult ivos de ent idades da administração central,  no 

âmbito dos respectivos pelouros - (al ínea nn) do n.º 1 do art igo 33º);  

 

 

f ) Promover a publ icação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra 

natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do município - (al ínea zz) 

do n.º 1 do art.  33º);  

 

Vereador António Luís Marques 

 

1  –  Delego as seguintes competências:  

a)  Decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direcção dos recursos 

humanos afectos aos respectivos pelouros (alínea a) do n.º 2 do art igo 35º da 

Lei 75/2013, de 12 de Setembro);  

b)  Praticar os actos necessár ios à administração corrente do patr imónio do 

município e à sua conservação, na área do respectivo pelouro (alínea h) do 

n.º 2 do art igo 35º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro).   

 



 

  

2 –  Subdelego  as seguintes competências:  

a)  Gerir instalações, equipamentos, serviços e recursos f ísicos integrados no 

patr imónio do município ou colocados por lei,  sob administração municipal,  

no âmbito dos respectivos pelouros –  (al ínea ee) do n.º 1 do art igo 33º);  

b)  Organizar e ger ir os transportes escolares, em conjunto comigo, (al iena gg) 

do n.º 1 do art igo 33º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro );  

c)  Proceder à captura,  alojamento e abate de canídeos e gat ídeos, nos termos 

da legislação apl icável (al ínea i i)  do n.º 1 do art igo 33º da Lei 75/2013, de 12 

de Setembro);  

d)  Decidir sobre a deambulação e ext inção de animais considerados (aliena j j )  

do n.º 1 do art igo 33º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro);  

e)  Part ic ipar em órgãos consult ivos de ent idades da administração central,  nos 

casos estabelecidos por lei e no âmbito dos respectivos pelouros (alínea nn) 

do n.º 1 do art igo 33º);  

f ) Gestão e funcionamento decor rentes do abastecimento de água e 

saneamento básico, exercendo as competências necessárias nas respectivas 

matérias (al iena uu) do n.º 1 do art igo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro).  

 

 

I I  –  De acordo com o estabelecido no art igo 36º do Código de Proced imento 

Administrat ivo, autor izo os Senhores Vereadores acima ident if icados a subdelegarem 

as competências objecto do presente Despacho nos respectivos dir igentes dos 

Serviços, nos l imites def inidos pelo art igo 38º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.  

 

I I I  -  O presente Despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura.  

 

Avis, 30 de Outubro de 2013 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

 

Nuno Paulo Augusto da Silva 

 

 

 


