
w
..*

MUNICíPIO DO FUNCHAL

Editol n.o 64/2023

Bruno Miguel Comocho Pereiro, Vereodor com o pelouro do ConÌrotoçõo Público,

no uso do competêncio que lhes odvém do olíneo t), do n.ol do ortigo 35.o do

Anexo I do Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, no suo otuol redoçõo, delegodo

pelo PresidenÌe do Cômoro Municipol, otrovés do "Despocho de De/egoçõo e

Subde/egoçÕo de Compefêncios do Presidenfe do Cdmoro Municipol nos

Vereodores o lempo lnteiro", exorodo em 7 de obril de 2022, publicitodo pelo

Editol n.o 216/2022 do mesmo doto, e em cumprimenio do disposto no ortigo 5ó.o

do mesmo diplomo legol, torno público, poro os devidos e legois efeitos, o seu

despocho de 26 de joneiro de 2023, respeiïonte ò "Subde/egoçÕo de

CompeÍêncios no Dìreforo do Deportomento de GesÍÕo Finonceiro e Pofrimoniol",

cujo teor é publicodo em onexo oo presenfe editol.

Poços do Município do Funchol, oos 27 de joneiro de 2023
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no Miguel Comocho Pereiro
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MUNICíPIO DO FUNCHAL

DESPACHO

SUBDETEGAçÃO DE COMPETÊNC|AS NA DTRETORA DO DEPARTAMENTO DE

GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAT

Considerondo:

O Modelo de OrgonizoçÕo lnterno e Estruturo Nucleqr dos Serviços do
Município do Funchol (MOIENSMF), publicodo medionte o DeliberoçÕo
n.o 3l 5/2022, no Diório do Repúblico, 2.o Série, de I I de morço de 2022,
poginos 292 o 310;

A distribuiçÕo de pelouros, efetuodo otrovés do Despocho de
Distribuiçõo de Pelouros, dotodo de l8 de ogosto de 2022, publicitodo
pelo Editol n.o 582/2022, do mesmo doto e publicodo no Diório de
Notícios do Modeiro e Jornol do Modeiro, ediçÕes de 20 de ogosto de
2022:

O Despocho de Delegoçõo e SubdelegoçÕo de Competêncios do
Presidente do Cômoro Municipol Nos Vereodores o Tempo lnteiro,
dotodo de Z de obril de 2022, publicíiodo pelo Editol n.o 216/2022, do
mesmo doio, publicodo no Diório de Notícios do Modeiro e Jornol do
Modeiro, edições de 9 de obril de 2022:

Que o despocho referido no olíneo onterior, prevê expressomente o
foculdode de exercer o oto de subdelegoçõo dos competêncios no
dirigente do unidode orgônico moteriqlmente competente;

As competêncios cometidos pelo MOIENSMF oo Deportomento de
Gestõo Finonceiro e Potrimoniol (DGFP), bem como os previstos poro o
Divisõo de Aprovisionomento e Armozéns, constontes no Estruturo
Flexível dos Serviços do Município do Funchql;

Que o delegoçÕo de compeiêncios constitui um instrumento
privilegiodo de gestÕo, propiciondo o reduçõo de circuitos de decisõo
e umo gestÕo mois célere, eficiente e eficoz no orgonizoçõo e
tromitoçÕo dos processos, bem como o funcionomento
desburocroiizodo dos serviços;

Subdelego, oo obrigo do disposto no n.o 3, do ortigo 29.o do Regime
Jurídico de Reolizoçõo de Despesos Públicos e do Controtoçõo
Públicos, oprovodo pelo Decreto-Lei n.o 197/99, de I de junho,
conjugodo com o estotuído no ortigo 38.o do Regime Jurídico dos
Autorquios Locois, oprovodo pelo Lei n." 75/2013, de l2 de setembro, e
nos ortigos 44.o e seguintes e 55.o do Codigo do Procedimento
Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n." 4/2015, de Z de joneiro,
no Senhoro Diretoro do Deportomento de GestÕo Finonceiro e
Potrimoniol, Moribell Rodriguez de Freitqs, o seguinte competêncio:
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Autorizor o reolizoçõo de despesos, no ômbito dos procedimentos de
controtoçÕo regulodos pelo Codigo dos Controtos Públicos, olé oo
limite de €7.25O,00 (sele mil duzenlos e cinquento euros).

O ômbito de oplicoçõo do presente subdelegoçõo obronge o
outorizoçõo de todos os despesos com o oquisiçÕo de bens e serviços,
do ômbito e oté oo limite qcimo referenciodo, cujo outorizoçõo nõo
estejo especiolmente otribuído, por despocho, oos dirigentes dos outros
unidodes orgônicos do Município.

Ficom rotificodos todos os otos proticodos no ômbito dos competêncios
oqui subdelegodos, nos termos do disposto no ortigo ló4.o do Codigo
do Procedimento Administrotivo.

Poços do Município do Funchol, oos 26 de joneiro de 2023
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