
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL N.º 101/2021 
 
 

 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO 

SENHOR VEREADOR JOÃO SANTOS 
 
 

               HERMÍNIO JOSÉ DA CRUZ AUGUSTO RODRIGUES, Presidente da Câmara 
Municipal de Alcobaça, no uso da competência que lhe é atribuída pela alínea t), do 
número 1, do artigo 35.º, do Anexo I à Lei número 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação.    

 
             Torna público o seu despacho de 23 de outubro de 2021, relativo ao assunto 
referenciado em epígrafe, cuja cópia se encontra anexa ao presente edital. 
 
              Para constar de lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume.  
 
 
 

 Paços do Município de Alcobaça, 26 de outubro de 2021 
 
 
 
 

         O Presidente da Câmara Municipal 
  

 













 

DESPACHO 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO  

SENHOR VEREADOR JOÃO SANTOS 

 

 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, subdelego no Sr. Vereador João Santos as competências constantes na 

seguinte lista, no âmbito dos Pelouros da Felicidade, Saúde e Bem-Estar, do Desporto, 

do Território e Património Histórico e da Modernização Administrativa. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

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

legalmente previstos 

- art. 33.º, n.º 1, alínea x) 

 

Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos 

- art. 33.º, n.º 1, alínea ii) 

 

Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos 

- art. 33.º, n.º 2, alínea jj) 

 

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 

- art. 33.º, n.º 1, alínea kk) 


