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Considerqndo que,
O Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril, no redoçÕo dodo pelo Decreto-Lei n.o
74/2017, de 2l de junho, impöe oos serviços e orgonismos do AdministroçÕo
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Público o odoçöo, nos fermos legois oplicóveis, de meconismos de delegoçöo

\u

ü#¡

19

ffi

È

¡+H 6
q

#

ê

e

subdelegoçöo de competêncios que propiciem respostos céleres òs
solicitoções dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de
obrigoções;

Se impöe promover e ossegurqr o cumprimento célere e eficoz dos otribuiçöes

municipois

em vigor no ordenomento jurídico, bem como incentivor

o

eficiêncio do gestðo outórquico;

Cobe qo Presidente do Cômoro Municipol fixor qs funções e competêncios
dos Vereodores e, bem ossim, incumbi-los de iorefos específicos;

A delegoçÕo de competêncios que me foi conferido pelo Cômoro Municipol
de Goio no reuniõo de 21 de outubro de 2017 e o distribuiçöo dos pelouros nos
Senhores Vereodores constonte do meu despocho n." 39/PCM /2017, de 23 de

outubro de 2017.

Assim,

44o, 47o e 49o do Código do Procedimento
Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei no 4/2015, de 0Z de joneiro e no uso
dcr competênciq que me é conferido pelo n.o 2, do ortigo 3óo do Regime

Ao obrigo dos ortigos

Jurídico dos Autorquios Locqis (RJAL), oprovodo pelo Lei n"7512O13, de l2 de

e

subdelego, com poderes de subdelegoçõo e
subsubdelegoçÕo no Senhoro Vereodoro Dr.o Morio Eliso Vieiro do Silvo

Setembro, delego

Cidode Oliveiro, os seguintes competêncios:
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l.

Poro superintender nos serviços ofelos òs seguintes óreqs:

1.1.
1.2.
.l.3.

GestÕo do potrimónio imobiliório;

1.4.
1.5.

Plono municipol porq o iguoldode do género;

GestÕo de froto;
Ensino superior, ciêncio e inovoçõo;

Coordenoçöo do preporoçöo dqs reuniões dcr Cômoro e dq
Assembleio Municipol;

:
-

l.ó. Plotoformo de ocolhimento e trotqmento onimol (PATA);
1.7. Progromo emprego jovem;
1.8. Escolos - Acessibilidode poro todos;
1.9. Gobinele de opoio oos qlunos NEE;
,l.,l0. Progromo Municipol
de opoio o estógios profissionois
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remunerodos;

l.l

L

Progromo "GoioExperimento+", no modelo de experiênciqs e de
ote/iers pqro o 2.o ciclo;

1.12. Projectos Municipois.

2,

Porq, no ômbito dos serviços referidos no número qnterior:

2.1.

Genericomente, despochor todos os qssuntos relqtivos q tois
serviços e executor os deliberoçöes do cômqro Municipql e os
despochos e orientoções do Presidente dq Cômoro respeitontes
oos mesmos;

2.2.
2.3.

Coordenor

o

qtividqde de nqturezo odministrqtivo dos óreos

respeitontes

Òs

funções referidqs nq qlíneo qnterior;

Assinqr ou visor

destino

o

q correspondêncio dq cômoro Municipql

quoisquer entidodes

e

com

orgonismos públicos ou

porticulores.

3.

No ômbito do gestöo do polrimónio imobiliório municipol:

3.1.
3.2.

Administror o domínio público municipol;

Promover todqs os oções necessórios Ò odministroçÕo corrente
do potrimónio municipol e ò suq conservoçöo;
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3.3.

Proceder qos registos prediois

do

potrimónio imobiliório do

Município, bem como o registos de quolquer outro noiurezq;

3.4.

Alienor os bens móveis que se tomem dispensóveis nos termos do
lei;

3.5.

Eloboror

e

mqnter otuolizodo

o codostro dos bens móveis e

imóveis.

4.
:
-

No ômbilo do gestõo de frolq:

4.1. A competêncio poro decidir no ômbito do froto municipol,

ffi
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nomeodomente, os pedidos previstos no ortigo 9o
Regulomento de UtilizoçÕo de Vioturqs do Município;
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4.2.

F

I

Emitir licenços, motriculos, livretes e tronsferêncio

e

21" do

de propriedode

o exomes, registos e
relotivomente o veículos, nos cosos

respetivos qverbomentos

fixoçöo de contingentes

e

e

proceder

legolmente previstos.

5.

No ômbito dq coordenoçõo do preporoçõo dos reuniões de Cômorq e

dq Assemblelq Municipol:

5.1.

Remeter ò Assembleiq Municipol os minutos dos otqs e os oios do

reuniöo do Cômoro Municipol logo que qprovqdqs.

6.

No ômblto do ploloformo de ocolhlmenlo e lrqlqmenlo onimol (PATA),

qs compelêncios previslos no Decrelo-Lei n.o 276/2O01, de 17 de
oufubro, com qs olleroções que lhe forom inlroduzidos pelos Decrelos-

lei n.os 265 /2007, de 24 de julho. 255 /2009, de 24 de selemb r o, 26O/ 2012,
de 12 de dezembro, e Decrelo-Lei n.o 3'a5/2O03, de 17 de Dezembro.
nomeqdomente:

ó..l.

Executor os medidos necessórios oo cumprimento do decisÕo de
suspensÕo do otividode ou encerromento do olojomento;

6.2.

Proceder ò recolho, copturo e oo obote compulsivo de onimois

de componhio, sempre que sejo indispensóvel, sem preju2o dqs
competêncios e dos determinoçöes emonodos dq DGAV nesso
motério;
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ó.3.

Determinor o olienoçõo de onimqis nöo reclqmodos, sob porecer

obrigotório

do médico veterinório

municipol, por cedêncio

q

porticulores quer o instituições zoófilos
devidqmente legolizodos e que provem possuir condições

grotuilo quer

odequodos pqrq o olojomento e moneio dos onimois;

6.4.

Promover o controlo do reproduçÕo de onimois de componhio,

nomeodqmente de cÕes e gotos vodios ou errontes;

ó.5.
:
-ffi'

q

vendo de onimois de componhio em feiros e
mercqdos nos termos do legisloçÕo oplicóvel, em qrticuloçöo

Autorizor

com o Vereodor responsóvel pelos serviços de feiros e merccrdos.
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7.

No quolidqde de Vereqdoro Adjunto do Presidenle poro qs óreqs do
Educoçõo, os seguinles compelênciqs:

7.1.

A competênciq poro opoior ou comporticipor no opoio ò oçÕo
sociql escolor e Òs qlividqdes complementores no ômbito de
projetos educotivos nos termos do Lei;

7.2. Asseguror, orgonizor e gerir os tronsportes escolores;
7.3. Adotor os providêncios necessórios oo funcionomento do
Conselho Municipol de EducoçÕo;

7.4.

Exercer os competêncios previstos nos olíneqs b), c) e d) do n.o 1,

e

n.o 3,

n.'

do ortigo

5o,

e ql. o), do n.o l, do ortigo l0o, do Decreto-Lei

de 28 de julho, no suq redoçÕo otuol, relotivos ò
gestÕo do pessool nÕo docente dos escolos bósicqs e do
14412008,

educoçÕo pré-escolor;

7.5,

Asseguror

o

monuiençÕo

e o opetrechomento

dqs

escorqs

bósicos;

7.6.

Promover o oquisiçõo de moteriql didótico e pedogógico porq

opetrecÅomento dos escolos;

7,7.
7.8.
7.9.

Promover o opoio oo prolongomento de horório;
Asseguror o progrqmo de opoio oos qlunos NEE;
Asseguror o implementcrçöo do progromq GqioExperimento+.
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8. No ômbito dq gestõo dos recursos

Fim:'07-'11-20'17

humonos ofetos oos serviços

municipqis referidos no Ponlo 1., o compelênciq pqrq dec¡dir quonlo òs
seguinles moférios:

8.,l.

Aprovor e qlteror o mopo de férios e restontes decisöes relotivos
o férios com respeito pelo interesse do serviço;

8.2.
8.3.

JustifÌcor ou injustificqr follos;

Proceder

ò

funcionórios

:
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homologoçÕo

do clossificoçõo de

serviço dos

no cqso em que o delegodo nöo tenho

sido

notodor.
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9, A presente delegoçÕo e subdelegoçÕo obrongem os competêncios
otribuidqs pelos regulomentos municipois oplicóveis, bem como pelo
legisloçÕo que oltere, modifique ou substituo os disposições legois ou
regulomentores.
I0. Rotifico todos os qtos proticodos pelo Senhoro Vereodoro entre o dio 23

de outubro de 201Z e o doio do presente Despocho.

Poços do Concelho de Vilo Novo de Goio, 27 de outubro de 2017

O Presidente do Cômorq
I

ì-r.f
(

Eduordo Víior Rodrigues)
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