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DESPACHO No 50 /pCn/20,,7

Considerondo que,

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

7412017, de 2l de junho, impöe oos serviços e orgqnismos do AdministroçÕo

Públicq o odoçõo, nos termos legois oplicóveis, de mecqnismos de delegoçõo
e subdelegoçöo de competêncios que propiciem respostos céleres òs

solicitoções dos utenles e proporcionem um pronto cumprimento de
obrigoções;

Se impõe promover e qssegurqr o cumprimento célere e eficoz dos qtribuições

municipois em vigor no ordenomento jurídico, bem como incentivor o

eficiênciq do gestÕo outórquico;

Cobe oo Presidente do Cômoro Municipol fixor 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 Gqio nq reuniÕo de 2l de outubro de 2017 e q distribuiçöo dos pelouros nos

Senhores Vereqdores constonte do meu despocho n." 39/PCM /2017, de 23 de

outubro de 2017.

Assim,

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

Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei no 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 no 75/2013, de l2 de

Setembro, delego e subdelego, com poderes de subdelegoçõo e
subsubdelegoçÕo no Senhor Vereodor Dr. Elísio Ferreiro Pinto, os seguintes

competêncios:
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1. Poro superinlender nos serviços qfelos às seguinîes óreos:

1.1. Associotivismo e eventos;

1.2. ModernizoçÕoodministrotivo e descentrolizoçÕo;

1.3, OrçomentoPorticipotivo;

1.4. Juventude e voluntoriodo jovem;
,l.5. 

Volunioriodo;

1.ó. Progromo Municipol de Soúde Orol e Progromo Municipol de

Soúde Visuol;

1.7. Progromo Vido otivq - voluntqriqdo idosos;

1.8. UniversidodeGoiq-Mqior;

1.9. Projetosmunicipois.

2. Pore, no ômbilo dos serviços referidos no número onlerior:

2.1, Genericomente, despochor todos os ossuntos relqtivos o tqis

serviços e executor os deliberoções do Cômoro Municipql e os

despochos e orientoçöes do Presidente dq Cômoro respeitontes

qos mesmos;

2.2. Coordenor q otividode de noturezo odministrotivo dos óreqs

respeitonles òs funçöes referidos nq qlíneq qnterior;

2.3. Assinqr ou visqr o correspondêncio do cômoro Municipql com

destino o quoisquer entidodes e orgonismos públicos ou

porticulores;

2.4. CoordenoçÕo do otividode do "Coso do Juventude";

2.5. Presidir oo Conselho Municipol do Juventude;

2.6. Promover e opoior o desenvolvimento do movimento ossociqtivo;

2.7. Promover e opoior o reolizoçöo de eventos,

3. No ômblto dq gestöo dos recursos humqnos qfelos qos serviços

municipois referidos no Ponlo 1., o compelênciq poro decidÍr quonlo òs

seguintes mqtérios:

3.1. Aprovor e olterqr o mqpo de férios e restqntes decisões relotivqs
q fériqs com respeito pelo interesse do serviço;
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3.2. Justificor ou injustificqr foltos;

3.3. Proceder ò homologoçõo do clossificoçõo de serviço dos

funcionórios no coso em que o delegodo nöo tenho sido

notqdor.

4. A presente delegoçÕo e subdelegoçõo obrongem qs competêncios
qtribuidos pelos regulomentos municipois opricóveis, bem como pelo

legisloçöo que oltere, modifique ou substituq os disposições legois ou

regulomentores.

5. Rotifico todos os otos proticodos pelo Senhor Vereqdor entre o dio 23

de outubro de 2017 e o dqto do presente Despocho.

Poços do Concelho de Vilo Novo de Goio, 2T de outubro de 2Oj7

O Presidenfe do Cômoro
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( Eduordo Vítor Rodrigues)
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