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CÂMARA MUNIcIPAL

DESPACHO No 4s /PCM/2017

Considerondo que,

O Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril, no redoçöo dodo pelo Decreto-Lei n.o

74/2017, de 21 de junho, impõe oos serviços e orgonismos do AdministroçÕo

Público o odoçõo, nos termos legois oplicóveis, de mecqnismos de delegoçÕo

e subdelegoçöo de competêncios que propiciem respostos céleres òs

solicitoçöes dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de
obrigoções;

Se impõe promover e qsseguror o cumprimento célere e eficoz dos otribuições

municipois em vigor no ordenomento jurídico, bem como incentivor o

eficiêncio do gestõo outórquico;

Cobe qo Presidente dq Cômoro Municipol fixor os funções e competêncios

dos Vereodores e, bem ossim, incumbi-los de torefos específicos;

A delegoçÕo de competêncios que me foi conferido pelo Cômoro Municipol

de Goiq nq reuniöo de 21 de outubro de 2017 e o distribuiçÕo dos pelouros nos

Senhores Vereqdores constonte do meu despqcho n." 3glPCM /2017, de 23 de

outubro de 2017.

Assim,

Ao obrigo dos ortigos 44o, 47o e 49" do Código do Procedimento

Adminiskqtivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n" 4/2015, de 0Z de joneiro e no uso

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

Jurídico dos Autorquios Locois (RJAL), oprovodo pelo Lei n"75/2013, de l2 de

Setembro, delego e subdelego, com poderes de subdelegoçÕo e

subsubdelegoçÕo no Senhor Vereodor Arq. José Volentim Pinto Mirondo, os

seguintes competêncios:
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CAMARA MUNICIPAL

I. Poro superintender nos serviços ofelos às seguinles óreqs:

l.l. Reobilitoçõo urbono, projetos e condidoturos - Centro Históríco

1.2. Ambiente urbono e espqço público
,l.3. 

Jordins e espoços verdes e coordenoçÕo dq otividode do
Porque Biológico

1.4. Solubridodepúblico
.l.5. 

Representonte do Município nos Águos de Gqiq

1.6. Sistemos de videovigilôncio no Centro Histórico

1.7. Projeto de clossificoçõo de Goio/Coves do Vinho do porto o
PoÍrimónio dq Humqnidode

1.8. Projefosmunicipois

2. Poro. no ômbilo dos serviços referidos no número qnlerior:

2.1. Genericqmente, despochor todos os qssuntos relqtivos q tois

serviços e executor os deliberoções dq cômoro Municipql e os

despochos e orientoçöes do Presidente dq Cômqro respeitontes

oos mesmos;

2.2. Coordenor o qtividode de noturezo odministrqtivq dqs óreqs

respeitontes òs funções referidqs no olíneq qnterior;

2.3. Assinor ou visor o correspondênciq dq cômoro Municipql com
destino o quoisquer entidodes e orgonismos públicos ou

porticulores.

3. No ômbito do qmbienle urbqno e espqço público:
3.1. Quonto oo Regulomento Gerol do Ruído, publicodo pelo

Decreto-Lei n.o 9/2007, de 17 de joneiro, corrigido pelo retificoçöo
rì.o 1812007, de 14 mqrço, e qrterodo pelo Decreto Lei n.o

27812007, de I de ogosto, e legisloçöo complementqr, Decreto-
Lei n.o 146/2006, de 3l de julho e o Decreto_Lei n.'96/200g, de 0g

de junho, os seguintes competênciqs:

3.1.1. Remeter informoçÕo ocústico relevonte (mopo de ruído e

relotório sobre o qmbiente qcústico) ò Agênciq portuguesq

do Ambiente;
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3.1.4.

3. r .5.

3.1.ó.
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3.1.2. Eloboror mqpqs de ruídos poro efeitos do disposto no ortigo

3.1.3.

7oi

Eloboroçöo e implementoçöo de plonos municipois de

reduçôo de ruído;

EmissÕo de Licenços Especiois de Ruído;

Fiscolizoçöo do cumprimento dos requisitos qcústicos em

todos os otividodes cujo licenciomento e/ou outorizoçÕo de

utilizoçÕo/funcionomento sejo do competêncio do Cômoro

Municipol;

Ordenor o odoçõo de medidos imprescindíveis poro evitor

donos groves poro o sqúde humonq e bem-estqr dos

populoções.

4, No ômbito dq geslõo dos recursos humonos ofetos oos serviços

municipois referidos no Ponlo 1., o competêncio poro decidir quonlo às

seguintes mqlériqs:

4.1. Aprovor e olteror o mopq de férios e restontes decisões relotivos

q fériqs com respeito pelo interesse do serviço;

4,2. Justificor ou injustificor foltos;

4.3. Proceder ò homologoçöo do clossificoçöo de serviço dos

funcionórios no coso em que o delegodo nöo tenho sido

notodor.

5. A presente delegoçÕo e subdelegoçõo obrongem os competênciqs

otribuidqs pelos regulomentos municipois oplicóveis, bem como pelo

legisloçÕo que oltere, modifique ou substituo os disposiçöes legois ou

regulomentqres.

6. Roiifico todos os qtos proticodos pelo Senhor Vereqdor entre o dio 23

de outubro de 2017 e o doto do presente Despocho.
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Poços do Concelho de Vilq Novo de Goio, 27 de outubro de 2017

O Presidente do Cômoro

( Eduordo Vítor Rodrigues)

GERïDÃO DE AFTXAçÃO

Marco Aurélio Pereira de Almeida, Assistente Técnico desta Câmara Municipal,

certifica que nesta data afixou original do edital n.o EDT-CMVNG/2O17t640, referente a

"Edital do Despacho n.o 49/PCM/2017', composto por 2 folha(s), no átrio dos paços do

Concelho, deste Município

Vila
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