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DESPACHO Nosr IPCM/ 2017

Considerondo que,

O Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril, nq redoçÕo dodq pelo Decreto-Lei n.o

74/2017, de 2l de junho, impöe oos serviços e orgonismos do Administroçöo

Público o odoçÕo, nos termos legois oplicóveis, de meconismos de delegoçöo
e subdelegoçöo de competêncios que propiciem respostos céleres òs

solicitoções dos utenles e proporcionem um pronto cumprimento de

obrigqções;

Se impõe promover e CIssegurqr o cumprimento célere e eficoz dos otribuições

municipois em vigor no ordenomento jurídico, bem como incentivor CI

eficiênciq do gestöo outórquico;

Cobe oo Presidente do Cômoro Municipol fixor os funções e competêncios

dos Vereodores e, bem qssim, incumbi-los de tqrefos específicos;

A delegoçðo de competêncios que me foi conferidcr pelo Cômoro Municipol

de Gqio no reuniõo de 21 de outubro de 2017 e q distribuiçöo dos pelouros nos

Senhores Vereodores constqnte do meu despqcho n." 39/PCM /2017, de 23 de

outubro de 2017.

Assim,

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

Adminisirotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n" 4/2015, de 07 de joneiro e no uso

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

Jurídico dos Autorquios Locqis (RJAL), oprovodo pelo Lei n"75/2013, de l2de
Setembro, delego e subdelego, com poderes de subdelegoçÕo e

subsubdelegoçÕo no Senhorq Vereodoro Dr.o Morino Roquel Lopes Mendes

AscensÕo, os seguintes competêncios:
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CÂMARA MUNICIPAL

1. Poro superlntender nos serviços ofelos às seguinles óreos:

l.l. Adjunto poro o Açöo Sociol, Emprego e CoesÕo;

1.2. Adjunto poro o HobitoçÕo e Arrendomento sociol;

1.3. lnovoçÕo sociol;

1.4. Economiq sociql e IPSS;

,l.5. Coordenoçöo do relqcionomento institucionol com orgonismos

dos óreos sociois;

l.ó. Provedor do Cidodöo;

1.7. Provedor do Cidqdöo com Deficiênciqs;

r.8. cAo;
1.9. Coso-obrigo pqrq vítimos de violêncio doméstico;
,|..l0. 

Conselho Económico e Sociol;

l.l L Plqtoformo de envolvimento em otividqdes sociois, voluntqriodo

e porcerios, suportodos no cortÕo do Envelhecimento Ativo

(Goio ldode+);

1.12. Gobinete de opoio ò fomílio, no ômbito do projeto Gqi@fomílio+;

1.,l3. Apoio domiciliório e Teleossistênciq;

1 .14. Rede Municipol de Creches;

1.15. Projetos municipois.

2. Poro, no ômbllo dos serviços referidos no número qnlerior:

2.1. Genericomente, despochor todos os ossuntos relqtivos o tois

serviços e executqr qs deliberoções do cômoro Municipol e os

despochos e orientqçöes do Presidenie dq Cômoro respeitontes
qos mesmos;

2.2. Coordenor q otividode de noturezo odmínistrolivo dqs óreos

respeilontes òs funçöes referidqs nq olíneq qnterior;

2.3. Assinor ou visor o correspondênciq do cômqro Municipol com

destino o quoisquer entidqdes e orgonismos públicos ou

porticulores.

3. No quolidqde de vereqdorq AdJunto do presidente poro qs óreqs dq
Açõo Sociql, Emprego e Coesõo:
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3.1. Porticipor no prestoçöo de serviços e prestor qpoio o pessoqs em

situoçõo de vulnerqbilidode, em porceriq com os eniidodes

competentes do odministroçöo centrol e com instituições

porticulores de solidoriedode sociol, nqs condiçöes constontes

de regulomento municipol;

3.2. Promover, em qrticuloçõo com o Senhor Vereodor Dr. Monuel

Monteiro, os diligêncios necessórios oo reolojomento nos termos

do n.o 4, do ortigo l09o do RJUE;

3.3. A competêncìo poro outorizoçÕo e fiscolizqçÕo de oções de

ongorioçÕo de receitos poro fins de beneficêncio e ossistêncio

qtrovés de reolizoçÕo de peditórios de ruo, no ômbito territoriol

do Município, nos termos do legisloçöo oplicóvel;

4, No ômbito do geslõo dos recursos humqnos ofelos ctos serviços

municlpois referidos no Ponlo 1., o competêncio poro decidir quonlo òs

seguintes motérios:

4.1. Aprovor e olterqr o mopo de férios e restontes decisöes relotivos

o férios com respeito pelo interesse do serviço;

4.2. iustificor ou injustificor foltos;

4.3. Proceder ò homologoçõo do clossificoçÕo de serviço dos

funcionórios no coso em que o delegodo nÕo tenho sido

nofqdor.

5. A presente delegoçÕo e subdelegoçöo obrongem os compeiêncios
qtribuidos pelos regulomentos municípois oplicóveis, bem como pelo

legisloçõo que oltere, modifique ou substituo os disposições legois ou

regulomentores.

6. Rotifico todos os otos proticodos pelo Senhoro Vereodoro entre o diq 23

de outubro de 20.l7 e o doto do presente Despocho.
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Poços do Concelho de Vilo Novo de Gqiq, 27 de outubro de 2017

O Presidente do Cômoro

:
-ffi
EË'J

ffi
#
-

Ml^-¡Al'
fl
@
rq
Ëq
oz
E
¡":ôu

( Eduordo Vítor Rodrigues)

GERTTDAO DE AFTXAçÃO

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

certifica que nesta data afixou original do edital n.o EDT-CMVNG/20171642, referente a

"Edital do Despacho n.o 51/PCM/2017', composto por 2 folha(s), no átrio dos paços do

Concelho, deste Município.

30 de outubro de 2017.
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