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SUBDELEGAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS 

VEREADORES, EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, PARA O 

MANDATO AUTÁRQUICO 2021/2025 

DESPACHO 

- Considerando as competências que a Câmara Municipal em mim delegou, por deliberação 

tomada em reunião realizada a 2021-10-15; 

- Considerando os Pelouros por mim atribuídos por despacho, datado de 2021-10-18, aos 

Vereadores, em regime de tempo inteiro; 

- Considerando que, no âmbito da deliberação antes referida, foi concedida a possibilidade 

de poder subdelegar essas competências. 

Ao abrigo do disposto no artigo 49.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro 

(CPA) e artigo 36.º, n.º 2 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, pelo presente despacho defino: 

a) As instruções vinculativas para os subdelegados e delegados de competências; 

b) As subdelegações de competências nos Vereadores, em regime de tempo inteiro, da 

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros para o quadriénio 2021/2025. 

c) As delegações de competências nos Vereadores, em regime de tempo inteiro, da 

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros para o quadriénio 2021/2025. 

A) 

Quanto às instruções vinculativas. 

1.ª Instrução 
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Ao nível da realização de despesas, pugnar pelo cumprimento rigoroso dos 

procedimentos técnico-administrativos legais a que o município está sujeito, bem como 

respeitar a estrutura funcional dos serviços municipais. 

2.ª Instrução 

Com a periodicidade mensal, por relatório, remeter, ao Gabinete de Apoio à Presidência, 

as decisões tomadas no âmbito das subdelegações e delegações, ora, concedidas. 

3.ª Instrução 

Dar instruções aos serviços municipais para, nos atos praticados ao abrigo deste despacho, 

dar-se cumprimento à formalidade prevista no artigo 48.º, n.º 1 do CPA – “O órgão 

delegado ou subdelegado deve mencionar essa qualidade no uso da delegação ou subdelegação.” 

B) 

Quanto às subdelegações de competências. 

No Vereador, em regime de tempo inteiro, Rui Alexandre Serapicos Vilarinho, 

subdelego: 

1. Em consonância com a estrutura orgânica da câmara municipal, competência para 

superintender os serviços municipais em matérias relacionadas com os Pelouros que lhe 

foram atribuídos que passo a discriminar: 

- Agricultura, Floresta, Caça e Fauna 

- Ambiente (águas, saneamento e resíduos) 

- Associativismo na área do Desporto e Recreio 

- Cooperação com as Freguesias 

 - Desporto e Tempos Livres 

 - Iluminação Pública, Energia e Eficiência Energética 

 - Mercados, Feiras e Cemitérios 

 - Recursos Operacionais (gestão da frota automóvel e máquinas) 

2. No âmbito dos Pelouros atribuídos: 

2.1 Genericamente, despachar todos os assuntos correntes, bem como executar as 

deliberações da câmara municipal e eventuais despachos e orientações que, por mim, 

venham a ser determinados com aqueles relacionados. 
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2.2 Competência para praticar todos os atos da competência da câmara municipal 

constantes de regulamentos municipais em vigor. 

2.3 Decorrentes das ações a implementar e no que respeita à aquisição de bens e 

serviços e empreitadas de obras públicas, autorizar a realização (cabimentação e requisição) 

de despesas orçamentadas até ao montante delegado pela câmara municipal (748.196,85€). 

2.4 A prática de todos os atos necessários abrangidos pelas seguintes competências 

previstas no artigo 33.º, n.º 1 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, que se discriminam: 

d) Executar as opções do plano e orçamento; 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços até ao montante de 748.196,85€; 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; 

l) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos 

previstos na presente lei;  

r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 

com entidades da administração central;  

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 

cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; 

y) Exercer o controlo prévio relativamente aos estabelecimentos insalubres, 

incómodos, perigosos ou tóxicos; 

bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada; 

cc) Alienar bens móveis; 

dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; 

ee) 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; 

ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; 

jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos;  
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kk) 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; 

qq) Administrar o domínio público municipal; 

uu) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio 

público do município;  

bbb) Exercer o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado.  

2.5 No âmbito do Código dos Contratos Públicos, todas as competências que em 

mim a câmara municipal delegou em reunião realizada a 2021-10-15. 

Quanto às delegações de competências. 

3. No estrito cumprimento das funções relacionadas com os Pelouros atribuídos, 

delego: 

3.1 No âmbito do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, as seguintes competências:  

Artigo 35.º, n.º 1 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, no limite legal do presidente da 

câmara; 

g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite legal do 

presidente da câmara, com exceção das referidas no n.º 2 do artigo 30.º; 

h) Autorizar o pagamento das despesas realizadas; 

l) Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal que tenha como 

destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos. 

Artigo 35.º, n.º 2 

e) Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das obras, bem 

como proceder à aquisição de bens e serviços; 

h) Praticar os atos necessários à administração corrente do património do 

município e à sua conservação; 

p) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do município, para jazigos, 

mausoléus e sepulturas perpétuas. 
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3.2 Competência para praticar todos os atos da competência do presidente da câmara 

constantes de regulamentos municipais em vigor que disciplinem matérias referentes aos 

Pelouros atribuídos. 

C) 

Quanto às subdelegações de competências. 

Na Vereadora, em regime de tempo inteiro, Sónia de Jesus Afonso Salomé, 

subdelego:  

1. Em consonância com a estrutura orgânica da câmara municipal, competência para 

superintender os serviços municipais em matérias relacionadas com os Pelouros que lhe 

foram atribuídos que passo a discriminar:  

- Associativismo na área Social e Educação  

- Cidadania, Juventude e Seniores 

- Coesão Social e Bem-Estar 

- Educação e Ensino 

- Fundos Comunitários e Outros 

- Habitação 

- Modernização Administrativa, Qualidade e Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

 - Transportes 

2. No âmbito dos Pelouros atribuídos: 

2.1 Genericamente, despachar todos os assuntos correntes, bem como executar as 

deliberações da câmara municipal e eventuais despachos e orientações que, por mim, 

venham a ser determinados com aqueles relacionados. 

2.2 Competência para praticar todos os atos da competência da câmara municipal 

constantes de regulamentos municipais em vigor. 

2.3 Decorrentes das ações a implementar e no que respeita à aquisição de bens e 

serviços e empreitadas de obras públicas, autorizar a realização (cabimentação e requisição) 

de despesas orçamentadas até ao montante delegado pela câmara municipal (748.196,85€). 

2.4 A prática de todos os atos necessários abrangidos pelas seguintes competências 

previstas no artigo 33.º, n.º 1 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, que se discriminam:  
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d) Executar as opções do plano e orçamento; 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços até ao montante de 748.196,85€; 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; 

q) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 

município, designadamente através da adoção de planos municipais de igualdade; 

r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 

com entidades da administração central; 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 

cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; 

v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com 

instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento 

municipal; 

bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada; 

cc) Alienar bens móveis; 

dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; 

ee) 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; 

ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

gg) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

bbb) Exercer o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado. 

2.5 No âmbito do Código dos Contratos Públicos, todas as competências que em 

mim a câmara municipal delegou em reunião realizada a 2021-10-15. 

Quanto às delegações de competências. 

3. No estrito cumprimento das funções relacionadas com as áreas de intervenção 

atribuídas, delego:  

3.1 No âmbito do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, as seguintes competências:  
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Artigo 35.º, n.º 1 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, no limite legal do presidente da 

câmara; 

g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite legal do 

presidente da câmara, com exceção das referidas no n.º 2 do artigo 30.º; 

h) Autorizar o pagamento das despesas realizadas; 

l) Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal que tenha como 

destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos. 

Artigo 35.º, n.º 2 

d) Gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de educação; 

e) Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das obras, bem 

como proceder à aquisição de bens e serviços; 

h) Praticar os atos necessários à administração corrente do património do 

município e à sua conservação. 

3.2 Competência para praticar todos os atos da competência do presidente da câmara 

constantes de regulamentos municipais em vigor que disciplinem matérias referentes aos 

Pelouros atribuídos. 

D) 

Quanto às subdelegações de competências.  

No Vereador, em regime de tempo inteiro, Paulo José Castro Rogão, subdelego: 

1. Em consonância com a estrutura orgânica da câmara municipal, competência para 

superintender os serviços municipais em matérias relacionadas com os Pelouros que lhe 

foram atribuídos que passo a discriminar:  

- Assuntos Jurídicos 

 - Finanças Municipais e Património 

 - Fomento Empresarial, Empreendedorismo e Captação de Investimento 

- Planeamento, Gestão Urbanística e Fiscalização Municipal 

- Proteção Civil, Bombeiros e Heliporto 

 - Vias de Comunicação, Trânsito, Estacionamento e Segurança Rodoviária 

2. No âmbito dos Pelouros atribuídos: 
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2.1 Genericamente, despachar todos os assuntos correntes, bem como executar as 

deliberações da câmara municipal e eventuais despachos e orientações que, por mim, 

venham a ser determinados com aqueles relacionados. 

2.2 Competência para praticar todos os atos da competência da câmara municipal 

constantes de regulamentos municipais em vigor. 

2.3 Decorrentes das ações a implementar e no que respeita à aquisição de bens e 

serviços e empreitadas de obras públicas, autorizar a realização (cabimentação e requisição) 

de despesas orçamentadas até ao montante delegado pela câmara municipal (748.196,85€). 

2.4 A prática de todos os atos necessários abrangidos pelas seguintes competências 

previstas no artigo 33.º, n.º 1 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, que se discriminam: 

d) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas 

alterações; 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços até ao montante de 748.196,85€; 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis até 1000 vezes a RMMG; 

r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 

com entidades da administração central; 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 

cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; 

w) 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; 

x) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos 

casos legalmente previstos; 

y) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, 

reconstrução, conservação ou demolição de edifícios; 

bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada; 

cc) Alienar bens móveis; 

dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; 
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ee) 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; 

ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

qq) Administrar o domínio público municipal; 

rr) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares 

públicos; 

ss) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, 

após parecer da correspondente junta de freguesia; 

tt) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 

ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 

bbb) Exercer o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado. 

2.5 No âmbito do Código dos Contratos Públicos, todas as competências que em 

mim a câmara municipal delegou em reunião realizada a 2021-10-15. 

2.6 No âmbito do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, 

todas as competências que em mim a câmara municipal delegou em reunião realizada a 

2021-10-15. 

Quanto às delegações de competências. 

3. No estrito cumprimento das funções relacionadas com as áreas de intervenção 

atribuídas, delego: 

3.1 No âmbito do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atua, as seguintes competências: 

Artigo 35.º, n.º 1 

d) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens moveis e imóveis do 

município; 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, no limite legal do presidente da 

câmara; 

g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite legal do 

presidente da câmara, com exceção das referidas no n.º 2 do artigo 30.º; 

h) Autorizar o pagamento das despesas realizadas; 
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i) Comunicar, no prazo legal, às entidades competentes para a respetiva cobrança o 

valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis, assim como, quando for o caso, a 

deliberação sobre o lançamento de derramas; 

j) Submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos 

e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de 

prestação de contas, à aprovação da câmara municipal e à apreciação e votação da 

assembleia municipal, com exceção da norma de controlo interno; 

l) Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal que tenha como 

destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos; 

v) Dirigir, em articulação com os organismos da administração pública com 

competência no domínio da proteção civil, o serviço municipal de proteção civil, tendo em 

vista o cumprimento dos planos de emergência e programas estabelecidos e a coordenação 

das atividades a desenvolver naquele âmbito, designadamente em operações de socorro e 

assistência na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 

Artigo 35.º, n.º 2 

e) Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das obras, bem 

como proceder à aquisição de bens e serviços; 

h) Praticar os atos necessários à administração corrente do património do 

município e à sua conservação; 

i) Procede aos registos prediais do património imobiliário do município, bem como 

a registos de qualquer outra natureza; 

j) Conceder autorizações de utilização de edifícios; 

k) 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 outro 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; 

l) Ordenar o despejo sumário dos prédios cuja expropriação por utilidade pública 

tenha sido declarada; 

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

posturas; 
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n) Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar as coimas. 

3.2 Competência para praticar todos os atos da competência do presidente da câmara 

constantes de regulamentos municipais em vigor que disciplinem matérias referentes aos 

Pelouros atribuídos. 

3.3 No âmbito do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 

atual, todas as competências atribuídas ao presidente da câmara. 

O presente despacho tem efeitos imediatos. 

Publicite-se e divulgue-se no sítio da internet da câmara municipal. 

Dê-se conhecimento à câmara municipal e aos serviços municipais.  

Macedo de Cavaleiros, 18 de outubro de 2021.  

 

O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Rodrigues 


