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CÁMARA MUNIcIPAL

DESpACHO No 4s /pCn/2017

Considerondo que,

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

74/2017, de 21 de junho, impöe oos serviços e orgonismos do Administroçöo

Públiccr o odoçõo, nos fermos legois oplicóveis, de meconismos de delegoçöo

e subdelegoçÕo de competêncios que propiciem respostos céleres òs

solicitoções dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de

obrigoçöes;

Se impöe promover e qssegurqr o cumprimento célere e eficoz dos otribuiçöes

municipois em vigor no ordenomento jurídico, bem como incentivor o

eficiêncio do gestÕo outórquico;

Cobe oo Presidente do Cômorq Municipol fixor os funções e competêncios

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

A delegoçöo de compelêncios que me foi conferido pelo Cômoro Municipol

de Gqio nq reuniöo de 2l de outubro de 2017 e o distribuiçÕo dos pelouros nos

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

outubro de 2017.

Assim,

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

Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n" 412015, de 07 de joneiro e no uso

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

Jurídico dos Autorquios Locois (RJAL), oprovodo pelo Lei n" 75/2013, de 12 de

Setembro, delego e subdelego, com poderes de subdelegoçÕo e

subsubdelegoçÕo no Senhoro Vereqdoro Eng.o Poulo Cristino Mortins

Corvolhol, os seguintes competêncios:
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t. Poro superinlender nos serviços ofetos òs seguintes óreqs:

l.l. Culturo e progromoçÕo culturol;

1.2. Bienol lnternocionol de Arte de Vilo Novo de Goio;

1.3. Auditóriosmunicipois;

1.4. Biblioteco Municipol e polos locois;
.l.5. 

Potrimónioculturol;

l.ó. Agendo 2l Locql;

1.7. Projetosmunicipois;:
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2, Poro,

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

no ômbilo dos serviços referidos no número qnlerlor:

Genericomente, despochor todos os ossuntos relqtivos o tois

serviços e executqr os deliberoções do Cômoro Municipol e os

despochos e orientoções do Presidente dq cômoro respeitontes

oos mesmos;

coordenor o otividode de nqturezq qdministrqtivq dos óreqs

respeitontes òs funções referidqs no olíneo qnterior;

Assinor ou visor o correspondêncio do cômoro Municipor com

destino o quoisquer entidqdes e orgonismos públicos ou

porticulores;

Promover o publicoçÕo de documentos e registos, onois ou de
quolquer outro noturezo, que solvoguordem e perpetuem o

histório do município.

3. No ômbito dos equipqmenlos cullurois, incluindo o Solqr dos Condes de

Resende, os seguinles compelêncios:

3.1. Genericqmenle, despochor todos os ossuntos relotivos òqueles

equipomentos, executor qs deliberoções do cômqro Municipol e

os despochos e orientoções do presidente dq cômoro
respeitontes oos mesmos;

3.2. Coordenqr q otividqde de noturezo qdministrqiivo.
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4, No ômbito do gestõo dos recursos humonos ofetos qos serviços

municipois referidos no Ponto l. e 3., q competêncio poro decidir
quonlo às seguintes mqtérios:

4.1. Aprovor e qlteror o mopq de férios e restontes decisões relotivos

o féricrs com respeito pelo interesse do serviço;

4.2. Justificqr ou injustificor foltqs;

4.3. Proceder ò homologoçõo dq clossificoçöo de serviço dos

funcionórios no coso em que o delegodo nöo tenho sido

notodor.

5. A presente delegoçÕo e subdelegoçöo obrongem qs competêncios
qtribuídos pelos regulomentos municipcris oplicóveis, bem como pelo

legisloçÕo que oltere, modifique ou substituo os disposições legois ou

regulomenfores.

6. Rotifico todos os qtos proticodos pelo Senhoro Vereodoro enire o dio 23

de outubro de 20.l7 e o doto do presente Despocho.

Poços do Concelho de Vilq Novo de Goio, 27 de outubro de 2017

O Presidente dq Cômoro

nÑ
( Eduordo Víior Rodrigues)
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