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cÂMARA MUNtctpAL

DESPAGHo N" 47 /rcn/2017

Considerondo que,

O Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril, no redoçðo dodo pelo Decreto-Lei n.o

7412017, de 2l dejunho, impõe oos serviços e orgqnismos dq Administroçöo

Público o odoçÕo, nos termos legois oplicóveis, de meconismos de delegoçÕo

e subdelegoçöo de competêncios que propiciem respostos céleres òs

solicitoções dos utentes e proporcionem um pronto cumprimenlo de
obrigoçöes;

Se impöe promover e osseguror o cumprimento célere e eficoz dos otribuições

municipois em vigor no ordenomento jurídico, bem como incentivor o

eficiêncio do gestöo outórquico;

Cobe oo Presidente do Cômoro Municipol fixqr os funções e competêncios

dos Vereodores e, bem ossim, incumbi-los de torefos específicos;

A delegoçõo de competêncios que me foi conferido pelo Cômoro Municipol

de Goiq nq reuniöo de 2l de outubro de 2017 e s distribuiçõo dos pelouros nos

Senhores Vereodores constqnie do meu despocho n.o 39/PCM /2017, de 23 de

outubro de 2017.

Assim,

Ao obrigo dos ortigos 44o, 47" e 49o do Código do Procedimento

Administrofivo, oprovodo pelo Decreio-Lei n" 412015, de 0Z de joneiro e no uso

do competêncio que me é conferido pelo n.o 2, do ortigo 3óo do Regime

Jurídico dos Autqrquios Locois (RJAL), oprovodo pelo Lei n" 75/2013, de l2 de

Setembro, delego e subdelego, com poderes de subdelegoçÕo e
subsubdelegoçÕo no Senhor Vereodor Dr. Monuel António Correio Monteiro,

os seguintes competêncios:
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t. Poro superintender nos serviços qfelos òs segulnles óreos:

l.l. Administroçõo gerol municipol;

1.2. Vereodor Adjunto do Presidente poro o óreo dos finqnços e

pogomentos;

1.3. Pessool, CCD e Associotivismo municipol;

1.4. Equipomentos e serviços de Soúde (projetos e equipomentos);

1.5. FiscolizoçÕomunicipqlevistoriosodministrotivos;

1.6. CoordenoçÕo dos porcerios e relocionomento com os confissöes

religiosos;

1.7. Projectosmunicipois.

2, Pqrq, no ômbito dos serviços referidos no número qnterior:

2.1. Genericomente, despochor todos os qssuntos relotivos o tois

serviços e executqr os deliberoções dq cômoro Municipql e os

despochos e orientoçöes do Presidente dq Cômqro respeitontes

oos mesmos;

2.2. Coordenqr o qtividode de noturezo odministrotivo dos óreos

respeitonies òs funções referidos no qlíneq qnterior;

2.3. Assinor ou visor c: correspondênciq do cômoro Municipol com

destino q quoisquer entidodes e orgonismos públicos ou

porticulores.

3. No ômbilo do qdminislroçõo gerol municipol:

3.]. os poderes pqrq despochor todo o expediente de quoisquer

serviços relqtivo q:

3.1.1. Emissõo de olvqrós;

3.1.2. PublicoçÕo de editois, ovisos e qnúncios;

3.,l.3. Mondodos de notificoçöo;

3.1.4. Autos de decloroçöes.

3.2. A competênciq poro outorgor contrqtos em representoçÕo do
Município.
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CÂMARA MUNIcIPAL

4. No quolidode de vereqdor Adjunlo do presidenle poro qs óreos dos

finonços e pqgqmenlos, qs seguintes compelêncios:

4.1. Comunicor qnuqlmente òs entidodes legolmente competentes,

e no prozo legol, o vqlor fixodo dq toxo do lMl e do Derromo;

4.2. Assinofuro de recibos poro envior o outrqs entidodes;

4.3. Assinqturo de certidöes;

4.4. Assinoturq de ordens de pqgomento, cheques e precqtórios

cheques;

4.5. Assinoturo dos resumos diórios de tesourorio;

4.6. Autorizor o onuloçöo de débitos oo tesoureiro quondo debitodos

em duplicodo.

5. No ômbito do pessool, CCD e qssociotivismo municipol:

5.1. Decidir todos os ossuntos relocionqdos com o gestöo e direçöo

dos Recursos Humonos ofetos oos serviços municipois, desde que

nÕo delegodos noufros vereqdores, incluindo o instruçÕo de

todos os processos conducentes oo recrutomento de pessool,

sejo quol for o respetivo formo de prestoçöo de trobolho, com o

exceçõo do início e conclusõo do respetivo procedimenio, do

renovoçõo de contrqtos e bem ossim, o recrutomento e

nomeoçöo de corgos dirigentes que ficom dependentes de

prévio despocho de deferimento do Presidente do Cômorq.

5.2. Poro no ômbito do número onterior proticor, designodomente, os

seguintes otos:

5.2.1. Autorizor o mobilidode internq de funcionórios entre serviços

que nõo pertençom ò mesmo Direcçöo Municipol e no

inexistêncio do mesmq que nðo pertençom qo mesmo

Deportomento/Divisöo Municipol, bem ossim como o

mobilidqde intercorreiros e intercqtegorios;

5.2.2. Decidir, nos termos do lei e instrumento de regulomentoçÕo

coletivo em moiério de duroçöo e horório de irobolho, bem

ossim como no que diz respeito oo regime do trobolhodor

estudonte;

Departamento de Admlnlstração Geral
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5.2.3. Decidir quonto ò celebrqçÕo de ocordos de cedêncio de

inferesse público nos iermos do qrto. 241o e seguintes o Lei de
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Trobolho em Funções Públicos oprovodo em o
35/2014, de 20 de junho, no suo otuol redoçÕo;

5.2.4. Decidir quonto ò cessoçÕo de contrqto de trq ho, por

295o eocordo com o trobolhodor, nos termos do q
seguintes do Lei de Trobolho em Funçöes públicos

em onexo ò Lei .. 35/2014, de 20 de junho, no

redoçöo;

5.2.5. Autorizor o prestoçÕo de trobolho suplementor;

5.2.6. Conceder licenços sem remuneroçÕo;

provodo

5.2,7. Proticcrr todos os otos relqtivos ò oposen Õo dos

funcionórios;

5.2.8. Proticor todos os qtos respeitontes oo regime de

sociol, incluindo os referentes q ocidentes em servi

5.2.9. Exoneror os funcionórios do quodro, o p

interessqdos;

5.2.,l0. AprovoçÕo de ojudos de custo e tronsporte;

5.2.11. Formoçöo - outorizoçÕo pqro frequêncio de

formoçöo;

5.2.12. AutorizoçÕo pqrq estógios curriculqres de
profissionol;

ò Lei n.o

otuol

nçq

ido dos

de

rmoçöo

5.2.l3.AutorizoçÕo de pqgomento de vencimentos, o os e dos

inscriçÕes em cursos de formoçÕo, com ou sem cus

5.2.14.Assinoturo de despochos de nomeoçöo, com exc Õo dos

referentes o dirigentes;

5.2.,l5. Assinqturo de fermos de posse de pessool dirigente, qssinoturo

de contrqtos de trqbqlho por tempo indeterminqdo e

determinodo o termo certo e incerto;

5.2.16. Acrescentqr o ossinoturo de estógios cuniculores;

5.2.17. Assinoturo de controtos-progromo no ômbito de progromos

ocupocionois;

S.2.lB.Assinoturo de ovisos e editois referentes o procedímentos

concursois;

Departamento de Admlnlstração Gerål
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CÄMARA MUNIcIPAL

5.2.19. Presidir oo júri de concursos externos e de ofertos públicos de

emprego;

5.2.20. Proceder ò homologoçõo do qvolioçÕo de desempenho dos

dirigentes inlermédios do Município;

5.2.21. Proceder ò homologoçöo do ovqliqçÕo de desempenho dos

trobolhodores municipois, que nÕo se encontrom ofetos q

quolquer direçõo municipol.

6. No ômbito do fiscolizoçõo municipol e visloriqs odminlstrolivos, e em

orticuloçõo com o Senhor Vice-Presidente Eng.o Pqtrocínio Azevedo e

com o Senhor Vereodor Dr. José Guilherme Aguior:

ó.1. Reolizor vistorios e executor, de formq exclusivo ou

porticipodq, o otividode fiscolizodorq qtribuído por Lei, nos

termos por esto definidos;

6.2. Emborgor e ordenor o demoliçõo de quoisquer obros,

construções ou edificoções, efetuodos por porticulores ou

pessoos coletivos, nos seguintes cosos:

6.2.1. Sem licenço ou no folto de quolquer outro

procedimento de controlo prévio legolmente previsto

ou com inobservôncio dos condições neles constontes;

6.2.2. Com violoçöo dos regulomentos, dos posturos

municipois, de medidos preventivos, de normos

provisórios, de óreos de construçõo prioritório, de óreos

de desenvolvimento urbono prioritório ou de plonos

municipois de ordenomento do território plenomente

eficozes.

6.3. Ordenor, precedendo vistoriq, o demoliçöo totol ou porciol

ou o beneficioçöo de construções que omeocem ruínq ou

constituqm perigo poro q soúde ou seguronço dos pessoos;

6.4. Determinqr o execuçÕo de obros de conservoçöo nos termos

previstos no ortigo 89o, n.o 2 e ortigo 90o, do RJUE;

ó.5. Ordenor o demoliçðo totol ou porciol de construções, nos

termos previstos no ortigo 89", n.o 3, e ortigo 9Oo, do RJUE;

Departamento de Admlnlstração Geral
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6,6. Nomeor técnicos poro efeitos de vistorio prévio, nos termos

previsios no ortigo 90.o, n.ol, do RJUE;

6.7. Tomor posse odministrotivo de imóveis poro efeitos de obros

coercivos, nos termos previstos no ortigo gl, do RJUE;

ó.8. Ordenor o despejo odministrotivo de prédios ou porte de

prédios, nos termos previstos nos ortigos 92o e n.os 2,3 e 4 do

<rrtigo 
.l09", do RJUE;

6.9. Contrqtor com empresqs privodos poro efeitos de

fiscolizoçÕo, nos termos previstos no oriigo 94o, n3 5, do RJUE;

ó.10. Promover q reolizoçöo de trobolhos de correçÕo ou

olteroçÕo por conto do titulor do licenço ou outorizoçöo, nos

termos previstos no ortigo .l05o, 
n.o 3, do RJUE;

ó.1 l. Reolizor vistoriqs e executor, de formo exclusivct ou

poriicipodq, q otividode fiscqlizodoro qtribuído por lei, nos

termos definidos por esto, obrongendo os competêncios em

motério de segurqnço contro os riscos de incêndio em

edifícios, previstos no ortigo 24o, n,o l, olíneo b) do Decreto-Lei

n.' 22012008, de 12 de novembro, no redqçÕo dodo pelo

Decreto-Lei n.' 224/2015, de 09 de outubro.

6.12. No ômbito do Decreto-Lei n.o 203/2015 de lZ de Setembro, qs

seguintes competêncios:

6.12.1. Promover q fiscolizoçÕo do cumprimento do disposto no

Regulomento, nos termos do seu ortigo 35o;

6.12.2.ordenqr, nos termos do ortigo 3Bo, os medidos cquterores

odequodos o eliminqr eventuois situoções de risco de

seguronço dos utilizodores, designodomente:

6.12.2.1. A opreensÕo e selogem do equipomento;

6.12.2.2. A interdiçÕo de qcesso qo equipomento, opós

notificoçÕo dirigido oo responsóvel do mesmo;

6.12.2.3, A suspensõo imediotq do funcionomento do espoço

de jogo e recreio quondo forem detetodos foltos de

conformidode que, pelo suo grovidode, sejom

suscelíveis de colocqr em risco q seguronço dos

utilizodores ou de terceiros.

Departamento de Admlnlstração Geral
D¡visåo Municipal Administraliva, Atendimenlo a Arquivo
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ó.13. No ômbito do Dec-Lei n.o 3l0/2002, de l8 de Dezembro, com o
último redoçÕo dodo pelo Lei n.o l0S/2Ol S, de 2S|OB, promover o

fiscolizoçöo nos termos do n.o 1, do ortig o S2o.

ó.14. No ômbito dos processos de contrq-ordenoçÕo:

6.14.1. Promover o instruçÕo dos processos de controordenoçöo

e proticor todos os otos e procedimentos e efetuqr os diligêncios

necessórios poro o suo conclusöo;

6,14.2. Prqticor todos os otos subsequentes ò decisõo do processo

de controordenoçöo, nomeodomente o envio dos processos

pqrq qo Ministério Público junio do iribunol tenitoriolmente

competente, quer em sede de impugnoçöo judiciol, quer em

sede de cobronço coercivo decorrente do fqlto de pogcrmento

dos coimos e custos processuois oplicodos;

6.14.3. Colqboror com qs qutoridodes odministrotivos que o
solicitem, ordenqndo o reolizqçÕo dos diligêncios requeridos.

7, No ômbito dq gestõo dos recursos humqnos qfelos qos serviços

munlcipois referidos no Ponlo 1., o compelêncio poro decidir quonto às

seguinles mqlérlqs:

7.1. Aprovor e qlteror o mopq de férios e restontes decisöes relotivos

o férios com respeito pelo interesse do serviço;

7.2. Justificor ou injustificor foltqs;

7.3. Proceder ò homologoçõo do clossificoçõo de serviço dos

funcionórios no coso em que o delegodo nÕo tenho sido

notodor.

8. A presente delegoçöo e subdelegoçÕo obrongem os competêncicrs

otribuídos pelos regulomentos municipois oplicóveis, bem como pelo

legisloçöo que oliere, modifique ou substituo os disposições legois ou

regulomentqres.

Departamento de Admlnlstração Geral
Divisåo Municipal Administrativa, Atsndimsnto e Arqu¡vo
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( Eduordo Vítor Rodrigues)

cERflDÃO DE AFTXAçÃO

Marco Aurélio Pereira de Almeida, Assistente Técnico desta Câmara Municipal,

certifica que nesta data afixou original do edital n.o EDT-CMVNG/2O171638, referente a

"Edital do Despacho n.o 47/PCM/2017', composto por4 folha(s), no átrio dos Paços do

Concelho, deste Município.

Vila Nova de Gaia, 30 de outubro de 2017
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