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Editol n.'66/2022

Pedro Miguel Amoro de Bettencourt Colodo, Presidente do Cômoro Municipol

do Funchol, no uso do competêncio que lhe é conferido pelo olíneo o), do n.o

1 do ortigo 35.o do Anexo I do Lei n" 7 5/2Ol3, de 12 de setembro, no suo otuol

redoçÕo, e em cumprimento do disposto no ortigo 5ó.o do mesmo diplomo

legol, torno público, poro os devidos e legois efeitos, o teor do seu despocho,

dotodo de 3 de fevereiro do corrente ono, relotivo ò "A/teroçõo oo Despocho

de Disfnbuiçõo de Pelouros - EdiÍo/ n.'545/2021, de 25 de outubro - e oo

Despocho de De/egoçÕo e Subde/egoçÕo de Competêncios do Presídenfe

do CÕmoro Municipo/ nos Vereodores o fempo lnteiro - Edifol n.' 546/2021, de

25 de outubro", publicodo em onexo oo presente editol.

Poços do Município do Funchol, oos 3 de feverero de 2022

O Presidente do Cômoro Municipol

j {
t- ,r^/\

Pedro Mig Amoro de Beitencourt Colodo
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DESPACHO

ALTERAçÃO AO DESPACHO DE DTSTRTBUIçÃO DE PETOUROS - EDITAL N."

545/2021, DE25 DE OUTUBRO - E AO DESPACHO DE DELEGAçÃO E

SUBDETEGAçÃO DE COMPETÊNCTAS DO PRESTDENTE DA CÂMARA MUNTCTPAt

NOS VEREADORES A TEMPO tNTE!RO - EDIïAL N." 546/2021, DE25 DE OUTUBRO.

Considerondo

A DeliberoçÕo de DelegoçÕo de Competêncios do Cômoro Municipol do

Funchol no seu Presidente, tomodo no reuniÕo dotodo de 25 de outubro de

2021, publicitodo pelo Editol n.' 542/2021, do mesmo doto;

O Despocho de DisiribuiçÕo de Pelouros, exorodo em 25 de outubro de 2021,

publicitodo pelo Editol n.' 545/2021, da mesmo doto;

O Despocho de Delegoçõo e Subdelegoçõo de Competêncios do Presidente

do Cômoro Municipol nos Vereodores o Tempo lnteiro, emonodo em 25 de

outubro de 2021, e publicitodo pelo Editol n.' 546/2021, do mesmo dqto;

Que se pretendem fazer reojustomentos nos dois despochos ontecedentes,

tendo em visto o promoçõo do eficocio e efíciêncio no gesÌÕo e prossecuçÕo

do interesse público, oprimorondo o exercício de competêncios, troduzindo os

mesmos numo constonte evoluçõo e melhorio no prestoçÕo dos serviços oos

munícipes do Funchol.

| - Ao obrigo do disposto no ortigo 3ó.o do Regime Jurídico dos AuÌorquios Locois

(RJAL), oprovodo pelo Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, é olterodo o

Despocho de Distribuiçõo de Pelouros supromencionodo, nos seguintes termos:

Ponlo I do Despocho:

,!o) E suprimido o pelouro do FiscolizoçÕo Municipol;
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b) No porte respeiïonte òs unidodes orgônicos ïutelodos, é suprimido o

expressÕo "DivìsÕo de FiscolizoçÕo, com exclusÕo do FiscolizoçÕo

Ambientol".

Ponto 2 do Despqcho:

o) É suprimido o pelouro do Empreso Locol- SocioHobiïoFunchol, E.M.;

b) No porte respeitonte òs unidodes orgônicos tutelodos, é suprimido o

expressÕo "Empreso Locol - "SOCIOHABITAFUNCHAL - Empreso MunicÍpol

de HobitoçÕo, E. M.";

c) É oditodo o pelouro do Empreso Locol "Frente MorFunchol E.M.";

d) No porte respeitonte os unidodes orgônicos tutelodos, é oditodo o

expressõo "Empreso Locol "Frente MorFunchol- GestÕo e ExploroçÕo de

Espoços Públicos e de Estocionomentos Públicos Urbonos do Funchol.

E.M.".

Ponto 3 do Despocho:

o) É oditodo o pelouro do Empreso Locol- SocioHobitoFunchol, E.M.;

b) No porte respeitonte os unidodes orgônicos tutelodos, é oditodq o

expressõo " Em preso Locol - "SOCIOHABITAFU N C HAL - Empreso Municipol

de Hobitoçõo, E. M.";

c) É suprimido o pelouro do Empreso Locol "Frente MorFunchol E.M.";

d) No porte respeitonte os unidodes orgônicos tutelodos, é suprimìdo o

expressÕo "Empreso Locol "Frente MorFunchol- Gestõo e Exploroçõo de

Espoços Públicos e de Estocionomentos Públicos Urbonos do Funchql,

E.M.".

Ponto 4 do Despocho:

o) É oditodo o pelouro do Fiscolizoçõo Municipol;

No porte respeitonte òs unidodes orgônicos Ìutelodos, é oditodo o

expressõo "DivisÕo de FiscolizoçÕo, com exclusÕo do FiscolizoçÕo

Ambientol".

b)
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ll - Nos termos do disposto nos n.os I e 2 do ortigo 3ó.o do RJAL, oprovodo pelo

Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro e dos ortigos 44j o 50.o do Código do

Procedimento Adminìstrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n.' 4/2015, de 7 de

joneiro, é olterodo o despocho de DelegoçÕo e Subdelegoçõo de

Competêncios do Presidente do Cômoro Municipol nos Vereodores o Tempo

lnteiro, supro referido, do seguinte formo:

Tílulo A:

o) É suprimido o referêncio o "Fiscolizoçõo Municipol", no compo

"Pglouros";

b) SÕo suprimidos os pontos 44 e 45, do Copítulo ll.

c) Os restontes pontos sÕo renumerodos, em funçÕo do olíneo onterior.

Título D:

o) É oditodo o pelouro do "FiscolizoçÕo Municipol", no compo

"Pelouros";

É oditodo o ponto 3Z-A oo Copítulo ll, com o seguinte redoçõo:

"Estobelecer o denominoçÕo dos ruos e proços dos locolidodes e dos

povooções, opós porecer do correspondente junto de freguesio;"

É oditodo o ponto 3Z-B oo Copítulo ll, com o seguinte redoçõo:

"Esiobelecer os regros de numeroçÕo dos edifícios;"

b)

c)

lll - Produçõo de efeilos:

Nos termos do disposto no ortigo 164.o do Codigo do Procedimento

Adminislrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n.' 4/2015, de Z de joneiro, e no

ômbito dos presentes olteroções, ficom rotificodos todos os otos oté oo

momento proticodos no domínio dos pelouros otribuídos e dos competêncios

delegodos e subdelegodos pelo presente despocho.
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Poços do Município do Funchql, oos 3 de fevereiro de 2022

O Presidente do Cômoro Municipol

íì*''\*'Ut
Pedro MígLbl Amoro de Bettencourt Colodo
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