EDITAL NUMERO 7 5 / 2017
DITRIBUICAO DE PELOUROS E DELEGA£AO E SUBDELEGA^AO DE COMPETENCIAS - MANDATO 2017/2021
Mario Fernando Atracado Pereira, Presidente da Camara Municipal de Alpiarga, torna publico que,
por seu Despacho de trinta de outubro do ano dois mil e dezassete, no uso da faculdade conferida pelo
artigo 36 e do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, procedeu a d i s t r i b u t e de pelouros/fungoes,
articulando as suas atividades com as dos Membros do Executivo Municipal, nos termos seguintes:
No Presidente da Camara, Mario Fernando Atracado Pereira:
- Coordenagao Geral;
- Planeamento, Urbanismo e Obras;
- Protegao Civil;
- Educagao;
- Informagao e Relagoes Publicas;
No Vice-Presidente e Vereador em regime de permanencia a tempo inteiro, Carlos Jorge Duarte Pereira:
- Servifos Urbanos e Limpeza;
- Parque de maquinas e viaturas;
- Fiscalizagao Municipal;
- Ambiente;
- Mercado e Abastecimento publico;
- Iluminagao Publica;
- Sinalizagao e transito;
- Cultura e Turismo;
- Bombeiros Municipals de Alpiarga;
No Vereador em regime de permanencia a tempo inteiro, Joao Pedro Costa Arraiolos:
- Saude e Agao Social;
- Desporto e Juventude;
- Servigos Administrativos;
- Finangas Municipals;
- Patrimonio Municipal;
- Recursos Humanos;
Mais torna Publico que por seu Despacho, datado de trinta de outubro do ano dois mil e dezassete,
ao abrigo dos poderes previstos no ja referido artigo 36° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, relativamente
a delegagao e subdelegagao de competencias, Decidiu:
Delegar no Vereador e Vice-Presidente, Carlos Jorge Duarte Pereira, e no Vereador, Joao Pedro Costa
Arraiolos, de forma a poderem gerir e orientar os assuntos dos pelouros que Ihes estao atribuidos, as
seguintes competencias proprias, bem como subdelegar nos mesmos as competencias delegadas pela

Camara Municipal em deliberagao tomada na reuniao de Camara do dia vinte e sete de outubro do ano de
dois mil e dezassete:
1. No Vice-Presidente e Vereador, Carlos Jorge Duarte Pereira sao delegadas e subdelegadas, no ambito
dos pelouros dos Servigos Urbanos e Limpeza, Parque de Maquinas e Viaturas, Fiscalizagao Municipal,
Ambiente, Mercado e Abastecimento Publico, lluminagao Publica, Sinalizagao e Transito, Cultura e Turismo e
Bombeiros Municipals, as seguintes competencias:
1.1. Sao delegadas as competencias proprias para exercer no ambito dos pelouros que Ihe estao atribuidos,
previstas nas alineas b), c), I) e t) do numero 1 e nas alineas c) e m) do numero 2 do artigo 35 9 do RJAL a
seguir discriminadas:
- N.e 1 do artigo 352 do RJAL:
b) Executar as deliberates da camara municipal e coordenar a respetiva atividade;

(

c) Dar cumprimento as deliberagoes da assembleia municipal, sempre que para a sua execugao seja
necessaria a intervengao da camara municipal;
I) Assinar ou visar a correspondencia da camara municipal que tenha como destinatarios quaisquer
entidades ou organismos publicos;
t) Promover a publicagao das decisoes ou deliberagoes previstas no artigo 56. e ;
- N. e 2 do artigo 35- do RJAL:
c) Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos servigos da camara municipal;
m) Conceder licengas policiais ou fiscais, nos termos da lei, regulamentos e posturas;
1.2. Sao subdelegadas as competencias, delegadas pela Camara no Presidente da Camara Municipal em
reuniao de Camara do dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e dezassete, para exercer no ambito
dos pelouros que Ihe estao atribuidos, previstas nas alineas t), gg), ii), jj), rr) e uu) do numero 1 do artigo
33. e do RJAL, a seguir discriminadas:
t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituigao de parcerias, o levantamento, classificagao,
administragao, manutengao, recuperagao e divulgagao do patrimonio natural, cultural, paisagistico e
urbanistico do munitipio, incluindo a construgao de monumentos de interesse municipal;
gg) Assegurar, organizar e gerir transportes escolares;
ii) Proceder a captura, alojamento e abate de canideos e gatideos;
jj) Deliberar sobre a deambulagao e extingao de animais considerados nocivos;
rr) Deliberar sobre o estacionamento de veiculos nas vias publicas e demais lugares publicos;
uu) Deliberar sobre a administragao dos recursos hidricos que integram o dominio publico do munitipio;
2. No Vereador, Joao Pedro Costa Arraiolos, sao delegadas e subdelegadas, no ambito dos pelouros de
Saude e Agao social, Desporto e Juventude, Servigos Administrativos, Finangas Municipals, Patrimonio
Municipal e Recursos Humanos, as seguintes competencias:
2.1. Sao delegadas as competencias proprias, para exercer no ambito dos pelouros que Ihe estao
atribuidos, previstas nas alineas b), c), d), f), g), h), i), I) e t) do numero 1, nas alineas a), c), d), e), f), h) e i)
do numero 2 do artigo 35 5 do RJAL e alfnea a) do numero do numero 1 do artigo 18e e nQ2 do artigo 29 9 do
DL 197/99, de 8 de junho, abaixo discriminadas:

^

- N.e 1 do artigo 352 do RJAL:
b) Executar as deliberagoes da camara municipal e coordenar a respetiva atividade;
c) Dar cumprimento as deliberagoes da assembleia municipal, sempre que para a sua execugao seja
necessaria a intervengao da camara municipal;
d) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens moveis e imoveis do munitipio;
f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicagao de empreitadas e
aquisigao de bens e servigos, cuja autorizagao de despesa Ihe caiba;
g) Autorizar a realizagao das despesas orgamentadas ate ao limite de € 748.196,85 (setecentos e quarenta e
oito mil cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco centimos - ora subdelegada a competencia para
autorizar despesa delegada no Presidente da Camara na reuniao de Camara de vinte e sete de outubro do
(

ano dois mil e dezassete), com a excegao das referidas no n. 9 2 do artigo 30. 9 ;
h) Autorizar o pagamento das despesas realizadas ate ao limite de € 748.196,85 (setecentos e quarenta e
oito mil cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco centimos - ora subdelegada a competencia para
autorizar despesa delegada no Presidente da Camara na reuniao de Camara de vinte e sete de outubro do
ano dois mil e dezassete);
i) Comunicar, no prazo legal, as entidades com pete ntes para a respetiva cobranga o valor da taxa do
imposto municipal sobre imoveis, assim como, quando for o caso, a deliberagao sobre o langamento de
derramas;
I) Assinar ou visar a correspondencia da camara municipal que tenha como destinatarios quaisquer
entidades ou organismos publicos;
t) Promover a publicagao das decisoes ou deliberagoes previstas no artigo 56. 9 ;
- N.2 2 do artigo 352 do RJAL:

i

a) Decidir todos os assuntos relacionados com a gestao e diregao dos recursos humanos afetos aos servigos
municipals;
c) Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos servigos da camara municipal;
d) Gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de educagao;
e) Promover a execugao, por administragao direta ou empreitada, das obras, bem como proceder a
aquisigao de bens e servigos;
f) Outorgar contratos em representagao do munitipio;
h) Praticar os atos necessarios a administragao corrente do patrimonio do munitipio e a sua conservagao;
i) Proceder aos registos prediais do patrimonio imobiliario do munitipio, bem como a registos de qualquer
outra natureza;
- Alinea a) do numero do numero 1 do artigo 18 9 e n 9 2 do artigo 292 do DL197/99, de 8 de junho:
Autorizar despesas com locagao e aquisigao de bens e servigos ate € 748.196,85 (setecentos e quarenta e
oito mil cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco centimos - ora subdelegada a competencia para
autorizar despesa delegada no Presidente da Camara na reuniao de Camara de vinte e sete de outubro do
ano dois mil e dezassete);
2.1.1. Sao ainda delegadas as competencias proprias supra enunciadas constantes nas alineas f), g) e h) do
numero um do artigo 35 9 do RJAL e alinea a) do numero um do artigo 18 9 e n 9 2 do artigo 29 9 do DecretoLei 197/99, de oito de junho, ate ao limite de € 748.196,85 (setecentos e quarenta e oito mil cento e
noventa e seis euros e oitenta e cinco centimos - ora subdelegada a competencia para autorizar despesa
delegada no Presidente da Camara na reuniao de Camara de vinte e sete de outubro do ano dois mil e

dezassete), no ambito de todos os pelouros / fungoes da Camara Municipal, incluindo os que estao
distribuidos ao Vereador Carlos Jorge Duarte Pereira e os que estao reservados ao Presidente da Camara,
Mario Fernando Atracado Pereira.
2.2. Sao subdelegadas as competencias delegadas pela Camara Municipal no Presidente da Camara, em
reuniao de Camara do dia vinte e sete de outubro do ano dois mil e dezassete, para exercer no ambito dos
pelouros que Ihe estao atribui'dos, previstas nas alineas f), v), dd), kk) e do numero 1 (um) do artigo 33 e do
RJAL, a seguir discriminadas:
f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicagao de empreitadas e
adjudicagao de bens e servigos cuja autorizagao da despesa Ihe caiba;
v) Participar na prestagao de servigos e prestar apoio a pessoas em situagao de vulnerabilidade, em parceria
com as entidades competentes da administragao central e com instituigoes particulares de solidariedade
social, nas condigoes constantes de regulamento municipal;
dd) Proceder a aquisigao e locagao de bens e servigos;
kk) Declarar prescritos a favor do munitipio, apos publicagao de avisos, os jazigos, mausoleus ou outras
obras, assim como sepulturas perpetuas instaladas nos cemiterios propriedade municipal, quando nao
sejam conhecidos os seus proprietaries ou relativamente aos quais se mostre que, apos notificagao judicial,
se mantem desinteresse na sua conservagao e manutengao, de forma inequfvoca e duradoura;
2.2.1. Sao ainda subdelegadas as competencias, delegadas pela Camara Municipal no Presidente da
camara na reuniao de Camara do dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e dezassete, supra
enunciadas constantes das alineas f) - "Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e
a adjudicagao de empreitadas e adjudicagao de bens e servigos cuja autorizagao da despesa Ihe caiba" e dd)
- "Proceder a aquisigao e locagao de bens e servigos" do numero 1 do artigo 33 9 do RJAL, no ambito de
todos os pelouros/fungoes que estao distribuidos ao Vereador Carlos Jorge Duarte Pereira e os que estao
reservados ao Presidente, Mario Fernando Atracado Pereira.

Para geral conhecimento se publica o presente Edital e outros de igual teor, que serao afixados nos lugares
publicos do costume, bem como no site do Munitipio de Alpiarga, em www.cm-alpiarca.pt.

Pagos do Munitipio de Alpiarga, 03 de novembro do ano 2017.

(Mario Fernando Atracado Pereira)

