
DESPACHO 1/GP/2017

ALTERAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DO PRESIDENTE NOS
VEREADORES.

Considerando:

- Que nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na
sua atual redação, compete ao Presidente da Câmara “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”;

- Que nos termos do artigo 36.º daquela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Presidente da
Câmara é coadjuvado pelos Vereadores no exercício das suas funções, a quem pode delegar ou
subdelegar competências;

- Que pelo Despacho 4/GP/2013, de 22 de outubro de 2013, o ora signatário delegou no Sr.
Vereador Professor António Seco as competências de direção, coordenação, gestão e
desenvolvimento de atividades no âmbito dos serviços da Segurança e Proteção Civil;

- A recente eleição do Sr. Vereador Professor António Seco para o cargo de Presidente da
Direção dos Bombeiros Voluntários de Arganil;

- Que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do Código de Procedimento
Administrativo, “O órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar, bem como o de
anular, revogar ou substituir o ato praticado pelo delegado ou subdelegado ao abrigo da
delegação ou subdelegação”;

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, avoco as
competências anteriormente delegadas no Sr. Vereador Professor António Seco no âmbito dos
serviços da Segurança e Proteção Civil, com efeitos a partir da presente data.



Nos termos do que dispõe o nº 1 do artigo 56.º, da supracitada Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, bem como nos termos do n.º 2 do artigo 47.º do Código de Procedimento
Administrativo, e uma vez que se trata de uma alteração à delegação de competências
anterior, publique-se o presente nos lugares públicos do costume, bem como na página
eletrónica do Município (www.cm-arganil.pt), boletim municipal e em jornal regional editado
ou distribuído neste concelho.

Com conhecimento na próxima reunião de Câmara.

Arganil, 2 de março de 2017,

O Presidente da Câmara Municipal

___________________________

-Ricardo Pereira Alves, Eng.º-
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