
CAMARÁ MUNICIPAL DO CONCELHO DO NORDESTE

EDITAL

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, delegou no Vereador em regime de tempo inteiro, Luís Dutra
Borges, o exercício das competências que lhe são cometidas pelas alíneas w),
do n.° 1 e j), k), i) ii), l), m), n) e p) do n.° 2 do artigo 35.° do citado diploma, que
a seguir se transcrevem:

a) Presidir ao conselho municipal de segurança;
b) Conceder autorizações de utilização de edifícios;
c) Embargar e ordenar a demolição de quaisquer obras, construções ou

edificações, efetuadas por particulares ou pessoas coletivas, nos
seguintes casos:
i) Sem licença ou na falta de qualquer procedimento de controlo

prévio legalmente previsto ou com inobservância das condições
neles constantes;

ii) Com violação dos regulamentos, das posturas municipais, de
medidas preventivas, de normas provisórias, de áreas de
construção prioritária, de áreas de desenvolvimento urbano
prioritário ou de planos municipais de ordenamento do território
plenamente eficazes;

d) Ordenar o despejo sumário dos prédios cuja expropriação por
utilidade pública tenha sido declarada;

e) Conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos da lei,
regulamentos e posturas;

f) Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar
as coimas;

g) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do município, para
jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas.

Mais delegou no referido Vereador as competências que me são
cometidas pelo artigo 4.°, n.°4 e artigo 75.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de
dezembro na sua atual redação, que a seguir se transcrevem:

a) Admissão ou rejeição da comunicação prévia;
b) Emissão de alvará para a realização das operações urbanísticas.

Delegou ainda no Vereador Luis Dutra Borges, as competências para
licenciamento das atividades previstas no Decreto Legislativo Regional n.°



37/2008/A, de 5 de agosto, bem como no Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de
abril.

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA
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(Garfos Mendc-pça)


