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EDITAL N.º 124/2009 
 
 
Carlos Augusto Castanheira Penas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chaves, na 

ausência do Senhor Presidente da Câmara, faz público que o executivo camarário, em sua 

reunião ordinária do pretérito dia 02 de Novembro último, deliberou, por unanimidade, nos 

termos da proposta n.º 111/GAPV/09, datada de 27.10.2009, delegar no Exmo. Presidente 

da Câmara, com faculdade de subdelegação nos respectivos Vereadores, as seguintes 

competências: 

 

a) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da Assembleia Municipal - cfr. alín. 

b), do n.º1, do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações1 –; 

 

b) Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos da lei – cfr. 

alín. d), do n.º1, do art. 64º –;  

 

c) Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da Lei – cfr. alín. e), do 

n.º1, do art. 64º - ;  

 

d) Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades 

complementares no âmbito de projectos educativos, nos termos da lei – cfr. alín. l), do n.º1, 

do art. 64º -;  

 

e) Organizar e gerir os transportes escolares – cfr. alín. m), do n.º1, do art. 64º -;  

 

f) Promover a publicação de documentos, anais ou boletins que interessem à história do 

Município – cfr. alín. t), do n.º1, do art.64º -;  

 

g) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos – cfr. 

alín. u), do n.º1, do art. 64º -;  

                                                 
1 Se não for feita qualquer referência, nas alíneas subsequentes, ao 

respectivo diploma legal, entende-se que o artigo em causa se 

encontra estribado na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores 

alterações, a qual consagra o quadro de competências e o regime 

jurídico de funcionamento dos órgãos do Município e das freguesias. 
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h) Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer regras de 

numeração dos edifícios – cfr. alín. v), do n.º1, do art. 64º -;  

 

i) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da 

legislação aplicável – cfr. Alín. x), do n.º1, do art. 64º -;  

 

j) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais nocivos - cfr. Alín z), do nº1º, do 

art. 64º -; 

 

k) Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do Município – cfr. alín. bb), 

do n.º1, do art. 64º - ;  

 

l) Executar as opções do plano e orçamento aprovados, bem como aprovar as suas 

alterações – cfr. alín. d), do n.º 2, do art. 64º -;  

 

m) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, nos casos, nos 

termos e para os efeitos estabelecidos por lei – cfr. Alín. g), do n º2, do art. 64º- ; 

 

n) Designar os representantes do Município nos concelhos locais, nos termos da Lei – cfr. 

Alín. i), do nº2, do art. 64º -; 

 

o) Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de manifestações 

etnográficas e a realização de eventos relacionados com a actividade económica de 

interesse municipal – cfr. alín. l), do n.º 2, do art. 64º -;  

 

p) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos casos 

estabelecidos por Lei – cfr. Alín. b), do nº3, do art. 64º -; 

 

q) Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, 

em parceria com as entidades competentes da administração central, e prestar apoio aos 

referidos estratos sociais, pelos meios e nas condições constantes de regulamento 

municipal – cfr. alín. c), do n.º4, do art. 64º -;  
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r) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado, nos 

termos definidos por Lei – cfr. Alín. e), do nº 4, do art. 64º -; 

 

s) Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente para 

construção, reedificação, utilização, conservação ou demolição de edifícios, assim como 

para estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos – cfr. alín. a), do n.º5, do 

art. 64º -;  

 

t) Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a actividade 

fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por esta definidos –cfr.alín.b), do n.º5,do art. 64º -; 

 

u) Emitir licenças, matrículas, livretes e transferências de propriedade e respectivos 

averbamentos e proceder a exames, registos e fixação de contingentes relativamente a 

veículos, nos casos legalmente previstos – cfr. alín. d), do n.º5, do art. 64º -;  

 

v) Administrar o domínio público municipal, nos termos da lei – cfr. alín. b), do n.º 7, do art. 

64º - ;  

 

w) Exercer as demais competências legalmente conferidas, tendo em vista o 

prosseguimento normal das atribuições do município – cfr. alín. d), do n.º 7, do art. 64º -.  

 

Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o presente Edital, que vai ser 

afixado nos lugares do costume. 

 

E eu, ______________________________, Marcelo Caetano Martins Delgado, Director de 

Departamento de Administração Geral no uso de competências delegadas, o subscrevi. 

 
 
Paços do Concelho, em Chaves, 05 de Novembro de 2009.  
 
 

O Vice - Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 (Arqto. Castanheira Penas) 


