
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DO NORDESTE

EDITAL

Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente da Câmara Municipal de
Nordeste:

Torna público, para efeitos do disposto no artigo 37.°, n.° 2 do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de
novembro, que ao abrigo do disposto no artigo 36.°, n.° 2, da Lei n° 75/2013, de
12 de setembro, subdelegou no Vereador em regime de tempo inteiro, Luis
Dutra Borges as competências que lhe foram delegadas pela Câmara
Municipal, em sua reunião ordinária de 25 de outubro corrente, constantes nas
alíneas w), x), y), ee), ii), jj), kk) e rr) do n.° 1e ss), tt) e uu) do n.° 2 do artigo
33.° do citado diploma, que a seguir se transcrevem:

a) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a
beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam
perigo para a saúde ou segurança das pessoas;

b) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a
veículos, nos casos legalmente previstos;

c) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da
construção, reconstrução, conservação ou demolição de edifícios,
assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres,
incómodos, perigosos ou tóxicos;

d) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de
circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e
recursos físicos integrados no património do município ou colocados,
por lei, sob administração municipal;

e) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;
f) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados

nocivos;
g) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos,

os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas
perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando
não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos
quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém
desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma
inequívoca e duradoura;

h) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e
demais lugares públicos;

J) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das
povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia;

j) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios;



k) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o
domínio público do município.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.

Paços do Município de Nordeste, 28 de outubro de 2013.

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Carlos Mendonça)


