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DESPACHO No 46 /pCM/20,,7

Considerondo que,

O Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril, no redCIçõo d<rdo pelo Decreto-Lei n.o

74/2017, de 2l de junho, impöe oos serviços e orgqnismos do AdministroçÕo

Público o qdoçÕo, nos termos legois oplicóveis, de meconismos de delegoçÕo
e subdelegoçöo de competêncios que propiciem respostos céleres òs

solicitoçöes dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de
obrígoçöes;

Se impõe promover e osseguror o cumprimento célere e eficoz dqs otribuiçöes

municipois em vigor no ordenqmento jurídico, bem como incentivor o

eficiênciq do gestöo outórquico;

Cobe oo Presídente do Cômqro Municipol fixor os funções e competêncios
dos Vereodores e, bem ossim, incumbi-los de tqrefos específicos;

A delegoçÕo de competêncios que me foi conferidq pelo Cômoro Municipol

de Gqiq nq reuniõo de 21 de outubro de 2Ol 7 e o distribuiçöo dos pelouros nos

Senhores Vereodores constonte do meu despocho n.o 39/pcM 12017, de 23 de

outubro de 2017.

Assim,

Ao obrigo dos ortigos 44o, 47o e 4go do Código do Procedimento

Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei no 4/2015, de OZ de joneiro e no uso

do competêncio que me é conferido pelo n.o 2, do ortigo 3óo do Regime

Jurídico dos Auiorquios Locois (RJAL), oprovodo pelo Lei n"7s/2013, de l2 de

Setembro, delego e subdelego, com poderes de subdelegoçÕo e
subsubdelegoçÕo no Senhor Vereodor Dr. José Guîlherme Aguior, os seguintes

competêncios:
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1. Poro superinlender nos serviços ofefos às seguinles óreqs:

l.l. Desporto e dinomizoçöo desportivo;

1.2. Associotivismodesportivo;
.l.3. 

Jogos Juvenis;

1.4. Projetos desportivos municipois: construçöo e conservoçöo;
,l.5. 

Atividqdes económicqs e Desenvolvimento económico;

l.ó. Empreendedorismo;

1.7. Porquesempresoriois;
,l.8. 

ProteçÕo civil e Seguronço (Bombeiros, políciq Municipol);

1.9. Turismo e turismo de soúde;

1.10. Projectos Municipois.

2. Pore, no ômbito dos serviços referldos no número qnlerior:

2.1. Genericomente, despochor todos os ossuntos relotivos o tqis

serviços e executor qs deliberoções do cômoro Municipol e os

despochos e orientoções do Presidente do Cômoro respeitontes
qos mesmos.

2.2. Coordenor o qtividqde de nqturezo odministrotivo dos óreos

respeitontes òs funçöes referidos nq qlíneo qnterior.

2.3. Assinor ou visor q correspondêncio do cômoro Municípol com

destino o quoisquer entidqdes e orgonismos públicos ou

porticulores,

3. No ômbilo do desporlo e dinqmizoçöo desportivo, e sem prejuízo dos

compelêncios otribuídqs oo vereqdor responsóvet pelos obros
Municipois:

3.1. Promover um progrqmo de promoçöo e desenvolvimento dq
generolizoçÕo do prótico do otividode físico; do prótico

desportivo regulor e de olto rendimento, qtrqvés dq
disponibilizoçõo de meios técnicos, humqnos e finonceiros,

incentivor otividqdes de formoçöo dos ogentes desportívos e
exercer funções de fiscolizoçÕo, nos termos do lei.
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3.2. Desenvolver umo político integrodo de infroestruturos e

equipqmentos desportivos com bose em cr¡térios de distribuiçöo

ienitoriol equilibrodo, de volorizoçöo qmbientol e urbonístico e

de sustentqbilidode desportivo e económico, visondo o crioçõo
de um porque desportivo diversificodo e de quolidode em

coerêncio com umo estrotégio de promoçÕo de otividode físico

e desportivq, nos seus vórios níveis e poro todos os escoröes e
grupos de populoçÕo;.

3.3. Promover e opoior o desenvolvimento de otividodes e o

reolizoçöo de eventos desportivos.

3.4. Efetuor e mqnter otuolizqdo o registo dqs instolqções desportivos

disponíveis no concelho em sistemo de informoçöo
disponibilizqdo pelo lDp, l. p.

3.5, Fixor o horório de funcionqmento e os períodos de encerromento;

3.ó. lnterromper ou nÕo outorizqr o utilizoçõo dos espoços cedidos,

nos termos do dísposto no Lei n.o 3g/2012,de 28 de ogosto, e no

Decreto-Lei n,o 141/2OO9 de I ó de junho.

3,7. Condicionqr o ocesso òs instoloções por zonqs ou no suo

totolidode.

3.8. Autorizor o pedido de otribuiçöo de espoços e ou equipomentos

poro fins nöo desportivos.

3.9. Autorizor excecionolmente e devidomente jusiificodo o

ocomponhomento de crionços no decorrer dos oulos.

4. No ômbito dqs qlividqdes económicos e desenvolvimenlo económico.
previslos nq lei n.o 1O/2O15, de 15 de joneiro, no Despocho de

Quolificoçõo IPQ n.o 5/95 e respetivo onexo e. qindq nos orligos 6o,7o,

ñ.o l, 8o, n.o 1 2?o e 46o, h.o 1, do Dec-lei n.o 31O/20O2, de 18 de

Dezembro. com q último redoçõo dqdq pelo Lei n.o 105/2OlS, de 25/09,

e sem prejuízo dos compelênciqs otribuídos q oulros Vereodores; os

seguintes compelêncios:

4.1. Emitir permissÕo odministrotivo nos cosos em que o Cômoro sejo

o outoridode competente poro suo emissõo.
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4.2. Designor o gestor do procedimento poro codq procedimenÌo, o
quem compete ossegurqr o normol desenvolvimento do
lromitoçöo processuol, ocomponhondo, nomeodomente o

instruçÕo, o cumprimento de prozos, o prestoçöo de informoçõo

e os esclorecimentos oos interessqdos.

4.3. No gestÕo e exploroçõo de mercodos municipois:

4.3.1. Proceder ò otribuiçÕo dos espoços de vendo;

4.3.2. Decloror o cqducidode dos licenços de ocupoçöo, nos cosos

previstos no respetivo regulomento municipol.

4.4. No comércio q retolho nöo sedentório exercido por feirontes e
vendedores ombulontes:

4.4.1. Proceder Ò olribuiçöo dos espoços de vendo;

4.4.2. Autorizor o reolizoçÕo de eventos que congreguem estes

ogentes económicos, no espoço público ou privodo;

4.4.3. Autorizor o reolizoçÕo de eventos pontuois ou imprevistos e

que impliquem olteroçÕo do mqpq referido;

4.4.4. Definir locqis ou zonqs poro o exercício do comércio o retolho

exercído por vendedores ombulqntes;

4.4,5. Decloror o cqducidode dos licenços de ocupoçöo, nos cosos

previstos no respetivo regulomento municipol.

4.5. No comércio por grosso nÕo sedentório:

4.5.1. Proceder ò otribuiçõo dos espoços de vendo;

4.5.2. Autorizqr q reolizoçõo de eventos que congreguem os

ogentes económicos do comércio grossisto, no espoço
público ou privodo.

4.6. Autorizor o reolizoçõo de feiros por entidodes privodos, no

espqço público ou privodo.

4.7. Atividode de restouroçÕo ou de bebidos nÕo sedentório:

4.7.1. Proceder ò otribuiçÕo dos espqços de vendo;

4.7.2. Autorizor o reolizoçÕo de evenios que congreguem estes

ogentes económicos, no espoço públíco ou privodo.

4,8. A gestÕo dos quiosques municipois, incluindo o otribuiçöo dos

direitos de ocupoçÕo e exploroçÕo;

4.9. No ômbito dq metrologio legol:
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4.9.1. Promover o primeiro verificoçöo e verificoçöo periódico dos

seguintes equipomentos:

4.9.1 .l . lnstrumentos de pesogem de funcionomenio nõo

outomófico, de equilíbrio oulomótico, semioutomótico

e nöo qutomótico;

4.9.1 .2. Mqssos;

4.9.1 .3. Contodores de tempo;

4.9.1 .4. Pqrcómetros.

4.10. No ômbito dos otividodes diversos:

4.l0.l.Conceder e revogor, nos termos legolmente fixodos, os

licenços relotivos qo exercício dqs otividodes de vendo

ombulonte de lotorio, de orrumodor de <rutomóveis, de

reolizoçõo de ocompqmentos ocosionois foro dos locois

odequodos ò prótico do compismo e corovonismo, do

reolizoçöo de qrroiois, romorios, boiles, provos desportivos e

outros divertimentos públicos orgonizodos nos vios, jordins e

demois lugores públicos oo qr livre e dos trodicionois fogueiros

de Notol e dos sontos populores.

4.10.2. Gorontir q fiscolizoçöo nos termos do n.o l, do ortigo 52o, em

orticuloçÕo com o Senhor Vereqdor responsóvel pelo

fiscolizoçöo e vistorios odministrotivos.

5. No ômbilo do proteçõo civil e segurqnço, os seguinles competêncios:

5.,l. Presidir oo Conselho Municipol de Seguronço;

5.2. Dirigir, em orticuloçÕo com os orgonismos do odministroçÕo

público, com competêncio no domínio do Proteçöo Civil, o

serviço municipol de proteçöo civil, tendo em visto o

cumprimento dos plonos e progromos estobelecidos e o

coordenoçöo dos qtividqdes o desenvolver no domínio do

proteçõo civil, designqdqmente em operoções de socorro e

ossistêncio, nq eminênciq ou ocorrênciq de ocidente grCIve ou

cotóstrofe.
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5.3. Ordenor o despejo sumório dos prédios cujo exproprioçÕo por

utilidode público tenho sido declorodo ou outros deliberqdos

pelo executivo.

5.4. Quonto òs medidos e oçöes o desenvolver no ômbito do Sistemo

de Defeso dq Floresto contro lncêndios. e em orticuloçöo com o

Senhor Vereodor, Dr. Monuel Monteiro, os seguintes

competêncios previstos nos ortigos nos ortigos 
.l5.o, 

21.o,29.o no 2,

e 37.o do Decreto-Lei n.o 12412006, de 28 de junho, no suq

redoçÕo otuol, dodo pelo Lei n.o 76/2017, de 17/08, retificodo

pelo DecloroçÕo de RetificqçÕo n,o 27 /2017, de 02110:

5.4.i. Notificqr os proprietórios ou qs entidodes responsóveis pelo

reolizoçÕo dos trobolhos relotivos ò gesiõo do combustível

dqs florestos, fixondo um prozo odequodo poro o efeito;

5.4,2. Decidir, em cc:so de incumprimento por porte dos

proprietórios ou entidodes responsóveis, q reolizoçÕo dos

trqbolhos de gestÕo de combustível, com q fqculdode de se

ressorcir, desencodeondo os meconismos necessórios oo

ressorcimento do despeso efetuqdo;

5.4.3. Notificor os proprietórios ou os entidqdes responsóveis pelo

reolizoçöo de medidos preventivos contro incêndios, fixondo

um prozo odequodo pqro o efeito;

5.4.4. Decidir, em cqso de incumprimento por porte dos

proprietórios ou entidodes responsóveis, q reolizoçÕo dos

medidos prevenlivos, com o foculdode de se ressorcir,

desencodeondo os meconismos necessórios oo ressorcimento

do despeso efetuodo;

5.4.5. conceder outorizoçõo prévio poro utilizoçõo de fogo-de-
qrtifício ou outros ortefoctos pirotécnicos, exceto bqlões com

mecho ocesq e quoisquer tipos de foguetes;

5.4.6. Elqboror e olterqr plonos municipois de defeso dq florestq

contro incêndios e propor q suo oprovoçÕo ò cômorq
Municipol.
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6. No ômbilo do gestõo dos recursos humqnos qfetos oos serv¡ços

munic¡po¡s referidos no Ponto 1., o competêncio poro dec¡dir quonlo às

seguinles mqtériqs:

6.1. Aprovor e olferor o mopq de férios e restontes decisões relqtivos

o férios com respeito pelo interesse do serviço.

6.2. Justificqr ou injustificqr foltos.

6.3. Proceder ò homologoçõo do clossificoçõo de serviço dos

funcionórios no coso em que o delegodo nõo tenhq sido

notqdor.

7. A presente delegoçöo e subdelegoçöo obrongem qs competêncios

otribuidqs pelos regulomentos municipois oplicóveis, bem como pelo

legisloçÕo que oltere, modifique ou substituo qs disposiçöes legois ou

regulomentores.

8. Rqtifico todos os qtos proticodos pelo Senhor Vereqdor entre o dio 23

de outubro de 20lZ e o doio do presente Despocho.

Poços do Concelho de Vilq Novq de Goio, 27 de outubro de 2017

O Presidente do Cômoro
(

(Eduordo Vítor Rodrigues)
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