
EDITAL 
Victor Manuel Alves Mendes, na qualidade de Presidente da Camara 

Municipal, Fac;o publico que, a Camara Municipal de Ponte de Lima na 

reuniao de 19 de outubro de 2017, deliberou por unanimidade, no uso da 

faculdade que lhe e conferida pelo n.0 1 do art.0 34° da Lei n.0 75/2013, de 12 

de setembro, delegar no Presidente da Camara Municipal, com possibilidade 

de subdelega9ao em qualquer dos vereadores, as compet~ncias previstas no 

art.0 33° da mesma lei que seguidamente se transcreve: 

"h) Alienar em hasta publica, independentemente de autoriza<;ao da assembleia 

municipal, bens im6veis de valor superior ao referido na alinea anterior, desde que a 

aliena<;ao decorra da execu<;ao das op<;Oes do plano e a respetiva deliberac;ao tenha 

sido aprovada par maioria de dais ter<;os dos membros da assembleia municipal em 

efetividade de fun~oes ; 

I) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de 

freguesia contratos de delegavao de competencias e acordos de execu~ao, nos 

termos previstos na presente lei; 

q) Assegurar a integra~ao da perspetiva de genera em todos os dominies de avao do 

municipio, designadamente atraves da adoc;ao de pianos municipals para a igualdade; 

r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com 

entidades da administra<;ao central; 

v) Participar na prestac;:ao de servivos e prestar apoio a pessoas em situa9ao de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administra<;ao central 

e com institui96es particulares de solidariedade social, nas condi<;Oes constantes de 

regulamento municipal; 

w) Ordenar, precedendo vistoria, a demolic;ao total ou parcial ou a beneficiac;:ao de 

constru<;Oes que ameacem rulna ou constituam perigo para a saude au seguranc;:a das 

pessoas; 

x) Emitir licen<;as, registos e f1xac;ao de contingentes relativamente a velculos, nos 

casas legalmente previstos; 

y) Exercer o controlo previa, designadamente nos domlnios da construc;ao, 

reconstruc;ao, conservac;ao ou demolic;ao de edificios, assim como relativamente aos 

estabelecimentos insalubres, inc6modos, perigosos ou t6xicos; 

bb) Executar as obras, par administra~ao direta ou empreitada; 

cc) Alienar bens m6veis; 
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ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realizac;:~o de eventos 

relacionados com a atividade econ6mica de interesse municipal; 

ii} Proceder a captura, alojamento e abate de canfdeos e gatfdeos; 

jj} Deliberar sobre a deambulac;:~o e extinc;:~o de animais considerados nocivos; 

kk) Declarar prescritos a favor do municipio, ap6s publicacao de avisos, os jazigos, 

mausoleus ou outras obras, assim como sepulturas perpetuas instaladas nos 

cemiterios propriedade municipal, quando n~o sejam conhecidos os seus proprietaries 

ou relativamente aos quais se mostre que, ap6s notificac;ao judicial, se mantem 

desinteresse na sua conservac;ao e manutenc;:ao, de forma inequivoca e duradoura; 

II} Participar em 6rgaos de gestao de entidades da administrac;:ao central; 

nn) Participar em 6rgaos consultivos de entidades da administrac~o central; 

ww} Enviar ao Tribunal de Contas as contas do municipio; 

zz} Promover a publica9Ao de documentos e registos, anais ou de qualquer outra 

natureza. que salvaguardem e perpetuem a hist6ria do municipio; 

bbb) Assegurar o apoio adequado ao exercfcio de competemcias por parte do Estado." 

__ Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra 

dos Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.8 Maria Joao Sousa, no 

uso da faculdade que lhe e conferida pelo n.0 1 do art.0 34° do Anexo I, da Lei 

n.0 75/2013, de 12 de setembro, delegar no Presidente da Camara Municipal, 

com possibilidade de subdelegayao em qualquer dos vereadores, as 

compet~ncias previstas no art. 0 33° da mesma lei que seguidamente se 

transcreve: 

"d) Executar as opc;:Oes do plano e oryamento, assim como aprovar as suas 

alteraooes; 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicac;Ao 

de empreitadas e aquisic;ao de bens e servic;:os, cuja autorizac;ao de despesa lhe 

caiba; 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens im6veis de valor ate 1000 vezes a RMMG; 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituic;:ao de parcerias, o levantamento, 

classificac;:~o. administracao, manutenoao, recuperaoao e divulgayao do patrim6nio 

natural, cultural, paisagistico e urbanistico do municipio, incluindo a construc;ao de 

monumentos de interesse municipal; 

dd} Proceder a aquisic;ao e locac;ao de bens e servic;os; 
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ee) Criar, construir e gerir instalac;oes, equipamentos, servic;os, redes de circulac;ao, de 

transportes, de energia, de distribuic,;:ao de bens e recursos fisicos integrados no 

patrim6nio do municipio ou colocados, por lei, sob administrac;ao municipal; 

gg) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

mm) Designar os representantes do municipio nos conselhos locais; 

qq) Administrar o dominic publico municipal; 

rr) Deliberar sobre o estacionamento de velculos nas vias publicas e demais lugares 

publicos; 

ss) Estabelecer a denominac,;:ao das ruas e prac,;:as das localidades e das povoac,;:oes, 

ap6s parecer da correspondente junta de freguesia; 

tt) Estabelecer as regras de numerac;ao dos edificios; 

uu) Deliberar sabre a administrac;ao dos recursos hidricos que integram o domlnio 

publico do municipio; 

yy) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposic;ao. " ---------

- Mais fa90 publico que a referida proposta produzira efeitos a partir do dia 

seguinte ao da publica9ao do presente edital. ___________ _ 

__ Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vao 

ser afixados nos lugares publicos do costume e no site www.cm-

pontedelima.pt. - --------------------

- - - Pa9os do Concelho de Ponte de Lima, 23 de outubro de 2017. __ _ 

0 Presidente da Camara Municipal, 

-Eng.0 Victor Manuel Alves Mendes 
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