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MUNICíPIO DO FUNCHAL

Editol n.0687/2021

Pedro Miguel Amoro de Bettencourt Colodo. Presidente do CÔmoro Municipol e

Mqrio Cristino Andrqde Pedro Coslo. Vice-Presidente, em cumprimento do

disposto no ortigo 5ó.o do Anexo I do Lei n3 7512013, de 12 de setembro, tornom

público, poro os devidos e legois efeitos. o seu despocho conjunto de ì3 de

dezembro de 2021, respeitonte ò "De/egoçÕo e Subde/egoÇõo de Compefêncios

na Díretoro do Deporfomento de Economio e Culturo", cujo teor é publicodo em

onexo oo presente ediiol.

Poços do Munícípio do Funchol, oos l3 de dezembro de 2021

O Presidente

l/v -

Pedro Mig Amoro de BeÌtencourt Colodo

A Vice-Presidente

Morio C noA de Pedro Costo
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DESPACHO

DETEGAçÃO E SUBDELEGAçÃO DE COMPETÊNCIAS NA DIRETORA DO

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E CULTURA

Considerondo

A distribuiçõo de pelouros, efetuodo otrovés do Despocho de Distribuiçõo de

Pelouros, dotodo de 25 de outubro de 2021, publicilodo pelo Ediiol n.' 54512021,

do mesmo doÌo e publicodo no Diório de Noiícios do Modeiro, ediçÕo de 2ó de

outubro do corrente ono e Jornol do Modeiro, ediçõo de 27 de outubro de 2021:

O Despocho de DelegoçÕo e SubdelegoçÕo de Competêncios do Presidente do

Cômorq Municipol Nos Vereodores o Tempo lnteiro, dotodo de 25 de outubro de

2021, publicitodo pelo Editol n.' 54612021, do mesmo doto, publicodo no Diório de

Notícios do Modeiro. ediçõo de 26 de outubro do corrente ono e Jornol do

Modeiro, ediçÕo de 27 de outubro de 2021;

Que o despocho referido no olíneo onterior, prevê expressomente o foculdode de

exercer o oto de subdelegoçÕo dos competêncios no dirigente do unidode

orgônico moteriolmente competente;

Que o delegoçÕo de competêncios 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 desburocrotizodo dos serviços;

O disposto, no ortigo 38.o do Regime Jurídico dos Autorquios Locois, oprovodo

pelo Lei n." 75/2013, de l2 de setembro, no suo redoçÕo otuol, nos ortigos 44.o e

seguintes e 55.o do Código do Procedimento AdmÌnistrotivo, oprovodo pelo

Decreto-Lei n.' 412015. de Z de joneiro. bem como o regime previsto no Lei n.o

2/2004, de l5 de joneiro, no suo redoçÕo otuol, odoptodo o odministroçõo locol

pelo Lei n.' 49/2012, de 29 de ogosto, e odoptodo o odministroçõo locol do

Regiõo Autónomo do Modeiro pelo Decreto-Legislotivo Regionol n.'2612008/M. de

24 dejunho.
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SÕo delegodos pelo Presidente do Cômoro Municipol e subdelegodos pelo

Vice-Presidente do Cômoro Municipol, no ômbito dos seus pelouros e oo

obrigo do disposto no ortigo 38.o, do citodo Regime Jurídico dos Autorquios

Locois e do n.o 2, do ortigo 46.o, do Codigo do Procedimento Administrotivo,

no Dro. Luíso Roquel Viono Brozõo Lopes, Diretoro do Deportomento de

Economio e Culturo, os seguintes competêncios:

Dos competêncios previstos no ortigo 35.o do Regime Jurídico dos

Aulorquios locois, oprovodo pelo lei75/2013, de 12 de selembro:

o) Representor o Município em juízo e foro dele, no ômbito do otividode

do respelivo unidode orgônico, dependente do protico de oto

especiolmente dirigido o codo umo dos represenfoções em couso, nos

termos do no 4, do ortigo 38.o do Regime Jurídico dos Autorquios Locois;

b) Executor os deliberoções do cômoro municipol. no ômbito do oiividode

do respetivo unidode orgônico;

c) Dor cumprimento òs deliberoções do ossembleio municipol. sempre que

poro suo execuçõo sejo necessório o intervençõo do respetivo unidode

orgônico;

d) Outorgor controtos em represenloçõo do município, dependente do

protico de oto especiolmente dirigido o codo umo dos outorgos em

couso;

e) Proticor os otos necessórios ò odmìnistroçÕo corrente do potrimónio do

munìcíplo e ò suo conservoçõo, no ombito do oiividode do respetivo

unidode orgônico;

Dqs competêncios previstos no ortigo 38.o do Regime Jurídico dos

Aulorquios locois, oprovodo pelo Lei75/2013, de l2 de selembro:

f) Autorizor o restituiçõo oos interessodos de documentos juntos oos

processos;
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g) Auïorizor o possogem de termos e identidode, idoneidode e justificoçÕo

odministrotivo;

h) Autorizor o possogem de certidões ou fotocópios outenÌicodos oos

interessodos, relotivos o processos ou documentos constontes de

processos orquivodos e que coreçom de despocho ou deliberoçÕo dos

eleitos locois, com respeito pelos solvoguordos estobelecidos por Lei;

i) Prolicor outros olos e formolidodes de coróter instrumentol necessórios

oo exercício do competêncio decisorio do subdelegonte

designodomenfe, ordenor o orquivo de processos instruídos no respetivo

unidode orgônico, cujos mondodos de nolificoçÕo sejom cumpridos.

processos extintos por coducidode, deserçõo, deficiêncio de instruçÕo

ou folio de elementos de oprecioçÕo imputóveis oos requerentes,

cumpridos os normos oplícóveis do Codigo de Procedimento

AdminisÌrotivo e o legisloçÕo específico que o codo coso couber;

j) Assinor o expediente e conespondêncio, com exceçÕo do

correspondêncio destinodo o quoisquer enÍidodes ou orgonismos

públicos, dondo conhecimento de deliberoções e de despochos

referentes o requerimentos, petições, reclomoções e exposições, no

ômbito dos funções otribuídos oo respetivo deportomento;

Dos competêncios previstos no Decreto-lei n.o 135/9?, de 22 de obril, no

suo otuolredoçõo:

k) Promover os diligêncios que propiciem resposÌos céleres òs soliciioções

dos cidodÕos. designodomente prestor esclorecimentos sobre o

ondomento de processos, focultor informoções, remeter elementos.

opresentor ogrodecimentos;

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

Administrotivo, ficom rotificodos todos os otos oté oo momento proticodos no

ômbito dos competêncios subdelegodos pelo presente despocho.
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As competêncios oro subdelegodos, nõo prejudicom o exercício dos

competêncios próprios do dirigente subdelegodo, previstos no ortigo 15.'do Lei

n.' 49/2012, de 29 de ogosto, no suo otuol redoçÕo, no ômbito do respetivo

unidode orgônico.

Poços do Município do Funchol, oos l3 de dezembro de 2021

O Presidente

a W,
Pedro Mi Amoro de Bettencourt Colodo

A Vice-Presidente

Morio C e Pedro Costo
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