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MUNICIPIO DO FUNCHAL

EDtTAt N.o 216/2022

Pedro Miguel Amoro de Bettencourt Colodo, Presidente dq 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' 75/2013, de 12 de setembro, no suo otuql

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

legol, iorno público, porq os devidos e legois efeitos, o teor do seu despocho,

dotodo de 7 de obril de 2022, relotivo ò "Delegoçõo e Subde/egoçõo de

CompeÍêncios do Presidente do Cômoro Municipolnos Vereodores o Tempo

lnteiro", publicodo em onexo oo presente ediÍol.

Poços do Munlcípio do Funchol, oos Z de obril de 2022

O Presidente do Cômoro Municipol

l*-4.^.s\-
Pedro Migbel Amoro de Betiencourt Colodo
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MUNICIPIO DO FUNCHAL

DESPACHO

DEtEcAçÃo E SUBDEIEGAçÃo DE compETÊttctls Do IRESIDENTE DA cÂmRRl

MUNICIPAT NOS VEREADORES A TEMPO INTEIRO

Considerondo:

O eslobelecido pelo Lein.o 75/2013, de Ì2 de setembro, nomeodomente o oprovoçõo

do regime jurídico dos outorquios locois e o regime jurídico do tronsferêncio de

competêncios do Estodo poro os outorquios locois, ossim como do delegoçõo de

competêncios do Estodo nos outorquios locois e dos municípios nos freguesios;

Que se impõe promover o eficocio e eficiêncio do gestõo do Município do Funchol e

que o delegoçÕo e subdelegoçõo de compeïêncios constitui um instrumento

imprescindível poro otingir estes mesmos objetivos, possibilitondo reservor poro o reuniõo

do OrgÕo Executivo os medidos de fundo e os oïos de gestõo do Município com moior

relevôncio;

A deliberoçÕo de delegoçõo de competêncios do Cômoro Municipol do Funchol no

seu Presìdenle, tomodo no reuniÕo dotodo de 25 de outubro de 2021;

Nestes termos e oo obrigo do disposlo nos n.os ì e 2 do ortigo 3ó.'do Anexo I o Lei n.o

75/2013, de l2 de setembro e dos ortigos 44.",46." e 47.o, do Codigo do Procedimento

AdminislroÌivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n." 4/2O15, de 7 de joneiro, delego os minhos

competêncios proprios e subdelego os que me forom delegodos pelo Cômoro

Municipol, nos termos seguintes:

A - Vice-Presidente Morio Crislino Androde Pedrq Costo

Pelouros:

. Economio

. Apoio oo lnvestimento e Fundos Comunitórios

. Finonços

o Mercodos Municipois

. Turismo
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Recursos Humonos

ModernizoçÕo Administrotivo e lnformólico

Audítorio lnterno

l. Delego:

Dos competêncios previstos no orligo 35.o do Regime Jurídico dos Autorquios Locqis,
oprovodo pelo lei n.o 7512013, de l2 de selembro, nomeodomente:

ì. Represenlor o município em juízo e foro dele. no ômbito dos seus pelouros;

2. Executor os deliberoções do cômoro municipol e coordenor o respetivo otividode,
no ômbito dos pelouros que lhe estÕo otribuídos;

3. Dor cumprimento òs deliberoções do ossembleio municipol, sempre que poro suo
execuçÕo sejo necessório o intervençÕo do cômoro municipol, no ômbito dos pelouros
que lhe estõo otribuídos;

4. Eloboror e monter oÌuolizodo o codostro dos bens móveis do município;

5. Autorizor o reolizoçÕo dos despesos orçomentodos oté oo limite estipulodo por leiou
por delegoçõo do cômoro municipol, com o exceçõo dos referidos no n.o 2 do ortigo
30.o;

ó. Autorizor o pogomento dos despesos reolizodos;

Z. Comunicor, no prozo legol, os entidodes competentes poro o respetivo cobronço o
volor do toxo do imposto municipol sobre imoveis, ossim como, quondo for o coso, o
deliberoçÕo sobre o lonçomento de derromos;

B. Submeter o normo de controlo interno, bem como o inventorio dos bens. direitos e
obrigoções potrimoniois do município e respetivo ovolioçõo, e oindo os documentos de
prestoçÕo de contos, ò oprovoçõo do cômoro municipol e o oprecioçÕo e votoçÕo
do ossembleio municipol, com exceçÕo do normo de controlo interno;

9. Envior oo Tribunol de Contos os documentos que devom ser submetidos ò suo
oprecioçõo, sem prejuízo do disposto no olíneo ww) do n.o Ì do ortigo 33.";

10. Assinor ou visor o correspondêncio do cômoro municipol que Ìenho como
deslinotórios quoisquer enlidodes ou orgonismos públicos nos motérios respeitontes oos
pelouros que lhe estõo otribuídos;

ì ì. Represenlor o cômoro municipol nos sessÕes do ossembleio municipol. no ômbito
dos seus pelouros;

12. Responder, no respeitonte oos seus pelouros, em tempo útil e de modo o permitir o
suo oprecioçõo no sessõo seguinte do ossembleio municipol, oos pedidos de
informoçÕo opresentodos por esÌo;

ì 3. Promover o publicoçõo dos decisões ou deliberoções previstos no ortigo 5ó.o. nos
motérios dos pelouros sob o suo jurisdiçÕo;

Ì 4. Envior ò ossembleio municipol, poro os efeitos previstos no olíneo c) do n.o 2 do ortigo
25.". todo o documentoçÕo, designodomenÌe relotórios, poreceres, memorondos e
documentos de iguol noturezo, incluindo o respeitonte òs entidodes obrongidos pelo

a
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regime jurídico do otividode empresoriol locol e dos porticipoçÕes locois, quondo
existom. indispensóvel poro o compreensÕo e onólise crítico e objeiivo do informoçõo
oí inscrito;

15. Decidir todos os ossuntos relocionodos com o gesïÕo e direçÕo dos recursos
humonos ofetos oos serviços municipois, designodomenÌe:

| - As competêncios otribuídos oo presidente do cômoro municipol no ômbito do Lein.o
12-A/2008, de 27 fevereiro (Regimes de VinculoçÕo, Correiros e de Remuneroções), nos
normos tronsitorios dos oriigos BB.o o I 15.o, em vigor por forço do olíneo c) do oriigo 42'
do Lei n." 35/20ì4, de 20 de junho, no suo otuol redoçõo e considerondo os
especificidodes consïontes do Decreto-Lei n.o 2O912009, de 3 de setembro.

ll - As competêncios otribuídos oo presidente do cômoro municipol no Lei Gerol do
Trobolho em Funções Públicos (LTFP), oprovodo pelo Lei n.' 35/201 4, de 20 de junho. no
suo otuol redoçõo e por forço do disposto no seu ortigo 4.o nos disposiçÕes do Código
do Trobolho. oprovodo pelo Lei n.o 712009, de 12 de fevereiro, no suo otuol redoçõo.
nos instrumentos de regulomentoçÕo coletivo oplicóveis oo Município do Funchol, no
Portorio n." 125-A12019, de 30 de obril, com os olteroções constontes do Portorio n.o ì2-
A/2021, de I I de joneiro (TromitoçÕo do Procedimento Concursol), e considerondo os
especificidodes constontes do Decreto-Lei n.o 2O9l2OO9, de 3 de setembro, e demois
legisloçõo complementor, nomeodomente:

o) Autorizor o controtoçõo de Ìrobolhodores nos modolidodes previstos no lei;

b) Celebror controtos de trobolho em funções públicos por tempo indeterminodo
ou controtos de trobolho em funçÕes públicos o termo resolutivo, certo ou
incerto;

c) Negocior o posicionomento remunerotório o otribuir o trobolhodor recrutodo
poro posto de trobolho, relotivomenle oo quol o modolidode do reloçõo jurídico
de emprego sejo o conÌroto de trobolho em funções públicos e outorgor o
respetivo ocordo obtido no negocioçÕo;

d) Determinor o cessoçÕo do período experimentol ontes do termo legolmente
previsto;

e) Homologor os resultodos do ovolioçÕo finol do período experimentole outorgor
o termo do período experimeniol quondo concluído com sucesso pelo
trobolhodor;

f) Determinor o renovoçõo dos controtos o termo resolutivo;

g) Determinor, por despocho, o ofeÌoçÕo dos trobolhodores òs unidodes
orgônicos;

h) Prestor o concordôncio escrito no ocordo de cedêncio de interesse público e
outorgor o respetivo ocordo;

i) Determinor, por despocho, os situoções de mobilidode. outorgor o respetivo
ocordo e ocordor o suo prorrogoçÕo;

j) Consolidor o mobilidode no cotegorio que se opere dentro do mesmo órgõo ou
serviço ou entre dois órgõos ou serviços;
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k) AuÌorizor o ocumuloçÕo de funções;

l) Atribuir oos trobolhodores-estudonles o respetivo estotuto, fixor os hororios de
trobolho e conceder licenços e férios;

m) Dor cumprimento oo regíme do proteçõo no porentolidode, outorizondo os
licenços e dispensos;

n) Definir o orgonizoçÕo do tempo de trobolho e os horórios de trobolho dos
trobolhodores;

o) AutorÍzor o reolizoçÕo do lrobolho suplementor;

p) Autorizor o pogomento de remuneroçÕes e suplementos remunerotórios,
suplemento de penosÌdode e insolubridode, obono poro folhos, ojudos de custo,
subsídio de tronsporte, subsídio de funerol, prestoções sociois e reembolsos de
despesos de soúde;

q) Autorizor férios, foltos e licenços;

r) Aprovor o mopo de férios;

s) Promover o olteroçõo obrigotório de posicionomento remunerotório no
cotegorio dos trobolhodores;

t) Promover o olteroçõo de posicionomento remunerotório por opçÕo geslionório
ou com corócter excecionol no cotegorio dos trobolhodores;

u) Promover o otribuiçõo de prémios de desempenho oos trobolhodores;

v) Determinor o suspensÕo dos controtos de trobolho em funções públicos, nos
cosos previstos no lei;

w) Dor cumprimento òs formos de extinçÕo do vínculo de emprego público;

x) Celebror o ocordo de cessoçõo do vínculo de emprego público por ocordo
entre o trobolhodor e o Cômoro Municipol do Funchol;

y) lnstouror procedimento disciplinor oos dirigentes dos órgÕos ou serviços;

z) Ordenor inquérÌtos ou sindicôncios oos órgÕos, serviços ou unidodes orgônicos;

oo)Asseguror os condições de seguronço, higiene e soúde no trobolho;

bb) Gorontir os estruturos de representoçÕo coletivo dos trobolhodores;

cc)Asseguror o oplicoçÕo efetivo do regulomentoçõo coletivo e oderir o ocordos
colelivos de trobolho;

dd) Definir os serviços mínÌmos em coso de greve;

ee) Publicitor o procedimento concursol;

ff) Determinor o utilizoçÕo foseodo dos métodos de seleçÕo em procedimento
concursol;

+"
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gg) DesÍgnor o júri do procedimento concursol e, quondo o número de condidotos
ossim o justifíque, promover o desdobromenlo do júri;

hh) Decidir que o procedimento concursol posso ser porciolmenïe reolizodo por
entidode especiolizodo público ou privodo, designodomente no que se refere
o oplicoçõo de métodos de seleçÕo;

ii) Designor poro opoior o júri, no exercício dos suos funções, pessoo poro o
secretoriodo e peritos ou consultores;

jj) Homologor o listo unitórío de ordenoçÕo finol dos condidoïos oprovodos,
ocomponhodo dos restontes deliberoções do júrì ou do entidode responsóvel
pelo procedÍmento.

lll - As competêncios oÌribuídos oo presidente do cômoro municipol no ômbito do Lei
n." 66-8/2007, de 28 de dezembro (Sistemo lntegrodo de GestÕo e Avolioçõo do
Desempenho no AdminisiroçÕo Público), no suo otuol redoçÕo, com os odoptoções
constontes do Decreto Regulomentor n.o 18/2009, de 4 de setembro, e demois
legisloçôo complementor, nomeodomente:

o) Gorontir o odequoçÕo do sistemo de ovolioçÕo do desempenho Òs reolidodes
específicos dos serviços;

b) Coordenor e controlor o processo de ovolioçÕo de ocordo com os princípios e
regros legolmente definidos;

c) Fixor níveis de ponderoçõo dos porômetros de ovolioçõo;

d) Asseguror o cumprimento dos regros legolmente esiobelecidos em motério de
percentogens de diferencioçõo de desempenhos, otribuindo os respeïivos
percentogens dos ovolioçÕes finois de desempenho relevonte e excelenie;

e) Homologor os ovolioçÕes;

f) Decidir dos reclomoções dos ovoliodos;

g) Asseguror o eloboroçÕo do relotório do ovolioçÕo do desempenho, que Ìniegro
o relotório de otividodes do serviço no ono do suo reolizoçõo;

h) Presidir o Conselho Coordenodor do AvolioçÕo;

i) Asseguror o eloboroçõo do regulomento de funcionomento do Conselho
Coordenodor do Avolioçõo;

j) Determinor, por despocho, o orgonizoçÕo do processo de eleiçõo dos vogois
representontes dos trobolhodores no ComissÕo Poritório;

k) Estobelecer, por despocho, os procedimentos o que se subordino o ovolioçÕo
dos lrobolhodores e dos dirÌgentes inlermédios, em cumprimento dos princípios
do SIADAP;

l) Exercer todos os demois competêncios que lhe sÕo legolmente cometidos.
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lV - As competêncios otribuídos oo presidente do cômoro municipol no ômbito do Lei
n." 2/2004, de ì5 de joneiro (Estotuto do Pessool Dirigente dos Serviços e Orgonismos do
Adminisïroçõo Centrol, Regionol e Locol do Estodo), no suo otuol redoçõo, odoptodo
o odmìnistroçÕo locol pelo Lei n.o 49/2012, de 29 de ogoslo, no suo oluol redoçÕo e
demois legisloçÕo complementor, nomeodomente:

o) Autorizor o ocumuloçÕo de funções do pessool dirigente;

b) Autorizor o recrutomento dos corgos de direçÕo intermédio;

c) Prover. por despocho, os titulores de dìreçÕo intermédio;

d) Renovor o comÌssÕo de servíço dos titulores dos corgos de direçÕo intermédio;

e) Cessor, por despocho fundomentodo, os comissÕes dos titulores de corgos
dirigentes nos situoções legolmente previslos;

f) Designor, em regime de substituiçÕo, o exercício de corgos dirigentes;

g) Efetivor, medionte despocho, o direito de ocesso no correiro dos titulores de
corgos dirigentes;

h) Publicitor o procedimento concursol;

i) Determinor os métodos de seleçõo o utilizor no procedimento concursol.

V - As competêncios otribuídos ò entidode enquodrodoro no ômbito dos Progromos de
Emprego do lnstituto de Emprego do Modeiro, lP - RAM (Estogios Profissionois, Progromo
de OcupoçÕo Tempororio de Desempregodos, Medidos de Apoio ò lntegroçõo de
Subsidiodos e Progromos de Estimulo o Vido Ativo) e oo presidente do cômoro municipol
no ômbito do Progromo Municipolde FormoçÕo e OcupoçÕo em Contexto de Trobolho
ou de quolquer outro progromo inserido em medÌdos de opoio ò ocupoçÕo de
desempregodos, de incentÌvo ò crioçõo de emprego e de formoçÕo em contexto de
Írobolho, nomeodomente:

o) Autorizor o condidoturo oos progromos referidos;
b) Outorgor o termo de oceitoçÕo do decisõo de oprovoçÕo;
c) Celebror os controtos de formoçÕo e os ocordos de otÌvidode ocupocÌonol;
d) Definir os projetos o desenvolver nos diversos óreos de intervençõo do

formoçÕo em contexto de trobolho e promover o publicitoçõo dos mesmos;
e) Homologor o listo finol do processo de seleçÕo dos projetos de formoçõo em

contexto de trobolho;
f) Autorizor o suspensÕo do porticipoçÕo ou deïerminor o cessoçÕo nos

progromos de formoçÕo em contexto de trobolho.
Vl - As compelêncios otribuídos oo presidente do cômoro municipol no Decreto-Lei n.o

503/99, de 20 de novembro (Regime Jurídico dos Acidentes de Trobolho e dos Doenços
Profissionois no ômbito do AdministroçÕo Público), no suo otuol redoçÕo e demois
legisloçÕo complementor, proticondo todos os otos e ossumindo todos os deveres que
sÕo do responsobilidode do entidode empregodoro. nomeodomente:

o) A quolificoçÕo do ocidente como ocidente de lrobolho;

b) A quolificoçÕo do ocorrêncio como incidente ou ocontecimento perÌgoso;

+^
Página 6 de 27



tr

=wtutttcípto Do FUNcHAL

c) Asseguror o exercício do direito de regresso contro terceiro civilmente
responsóvel pelo ocidente;

d) Asseguror todos os porticipoções institucionois;
e) Asseguror o porlicipoçõo de sinistro quondo o responsobilidode pelo

reporoçÕo dos ocidenfes de lrobolho tenho sido tronsferido poro umo
entidode segurodoro.

Ìó. Modificor ou revogor os otos protÌcodos por trobolhodores ofetos oos serviços do
cômoro municipol por sÌ lutelodos;

Ì Z. Outorgor conïrotos em representoçõo do município, no ômbito dos seus pelouros;

lB. Proticor os otos necessórios ò odministroçõo correnle do potrimonio do município e
ò suo conservoçÕo, no ombito dos seus pelouros;
.I9. 

Concederlicenços policiois ou fiscois, nos termos do lei, regulomentos e posturos,
relotivos oos seus pelouros;

20. Determinor o instruçõo dos processos de controordenoçÕo e oplicor os coimos.
relotivos o infroções nos motérios sob o suo jurisdiçÕo;

21 . Dor conhecimento o cômoro municipol e envior o ossembleio municipol cópios dos
relotorios definitivos resulïontes de oções lutelores ou de ouditorios sobre o oÍividode do
cômoro municipol e dos serviços do município, no prozo móximo de ì0 dios opós o
recebimento dos mesmos;

Dos competêncios previslos no Decrelo-Lei n.o 54-A/99 de 22 de Fevereiro, no suo
redoçõo qtuql - Plono Oficiol de Conlobilidode dos Autorquios locois (POCAL).

22. A previsto em 29.10.1 .2 - Movimentor simultoneomente com o tesoureiro os confos
titulodos pelo outorquio e obertos medionie prévio deliberoçÕo do órgÕo executivo;

Dos competêncios previslos nos regulomenlos e posluros municipois:

Regulomenlo do Progromo Municipol de Formoçõo e Ocupoçõo em Contexto de
Irobolho:

23. A previsto no n. o5, do ortigo I l.o - Homologor o listo finol dos processos de seleçÕo;

24. A previsto no ortigo 2B.o - Resolver, por despocho. os cosos omissos que se suscitem
no oplicoçõo do Regulomento;

Regulomento dos Mercodos Municipois do Funchol:

25. N. '2 do ortigo l4.o - Autorizor, medionte despocho, o substituiçõo do ocuponte por
ouÍros pessoos no direçõo dos locois de comércio, sempre que exisïom motivos
ponderosos e justificodos, verificodos coso o coso;

2ó. Artigo l5.o - Aulorizor o tronsmissÕo o terceiros dos locois de comércio, nos cosos
previstos no leie no presente regulomento;

22. N. o2 do ortigo ìZ.o - Suspender os efeitos do coducidode do direito de ocupoçõo;

28. N.'3 do orÌigo ì9." - Decidir o funcionomento excecionol dos mercodos municipois
em quolquer dos dotos elencodos no presenÌe ortigo. bem como o encerromento dos
mesmos foro dos dios previstos;
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29. N. "2 do ortigo 20." - Decidir sobre o utilizoçÕo e ocesso oos mercodos municipois
foro do hororio estobelecido;

30. N.o 3 do ortigo 3l.o - Remeter ò outorÍdode odministrotivo competente os
porticipoçÕes de infroções ocorridos nos mercodos municipois, cujo procedimento nõo
sejo do competêncio do Cômoro Municipol;

31. ArÌigo 42.o - Resolver, por despocho, os cosos omissos e os dúvidos suscitodos no
interpretoçÕo deste regulomento.

Regulomento Gerol dos Toxos, Oufros Receitos e licenços Municipois do Funchol:

32. N.o 2, do ortigo B.o - Decidir ocerco dos isençÕes e reduções cujo montonÌe sejo
inferior o €1.000;

33. Artigo I l.o - Asseguror todos os operoções relocionodos com o deierminoçÕo,
liquidoçÕo e cobronço dos toxos e demoÌs receitos munÌcipois;

34. N.o 9. do ortigo lB.'- Decidir sobre o pogomento em prestoções de dívidos entre
€250 e €1.000, ossim como de dívidos inferiores o €250 em cosos de comprovodo e
monifesto debilidode finonceìro;

35. N.o l, do ortigo 57.o - Resolver, por despocho, o integroçÕo de locunos e os dúvidos
suscitodos em motério tributório no oplicoçõo do presente regulomento, nos motérios
nÕo reservodos ò Cômoro Municipol;

ll. Subdelego:

Dos compelêncios previslos no ortigo 33.o e 39.o, do Regime Jurídico dos Autorquios
locois, oprovodo pelo Lei n.o 75/2013, de 12 de selembro, designodqmenle:

3ó. Executor os opções do plono e orçomento, ossim como oprovor os suos olÍeroções,
no ômbito dos motérios que lhe esïõo otribuídos;

3/. Adquirir, olienor ou oneror bens imoveìs de volor ote 1000 vezes o RMMG;

38. Alienor em hosto público, independentemente de outorizoçÕo do ossembleio
municipol, bens imoveis de volor superior oo referido no olíneo onterior. desde que o
olienoçÕo decorro do execuçõo dos opçÕes do plono e o respefivo deliberoçÕo tenho
sido oprovodo por moiorio de dois terços dos membros do ossembleÍo municipol em
efetividode de funções;

39. Coloboror no opoio o progromos e projetos de interesse municipol, em porcerio com
entidodes do odministroçÕo centrol, no ômbito dos seus pelouros;

40. Alienor bens moveis;

41. Gerir instoloções, equipomentos, serviços e recursos físicos integrodos no potrimónìo
do município ou colocodos, por lei, sob odministroçÕo municipol, no ômbito dos seus
pelouros;

42. Promover e opoior o desenvolvimento de otividodes e o reolizoçÕo de eventos
relocionodos com o otividode económico de interesse municipol;

43. Adminisïror o domínio público municipol, no ômbito dos seus pelouros;
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44. Envior oo Tribunol de Conios os contos do município;

45. Dor cumprimento oo Estotuto do Direito de OposiçÕo, no ômbito dos seus pelouros;

4ó. Promover o publicoçÕo de documentos e registos, onois ou de quolquer outro
noturezo, que solvoguordem e perpetuem o hislorio do município, no ômbito dos seus
pelouros;

4/. Asseguror o opoio odequodo oo exercício de competêncios por porte do Esiodo.
no ômbito dos seus pelouros;

48. Executor e velor pelo cumprimenio dos deliberoções do ossembleio municipol, nos
motérios respeitontes oos seus pelouros;

49. Exercer os demois competêncios legolmente conferidos, tendo em visto o
prosseguimento normoldos otribuições do município. no ômbito dos respetivos pelouros.

Dos compelêncios previstos nos regulomenlos e posluros municipois:

50. Alíneo o), do n.o I e n.o 2 do ortigo B.o do Regulomentos dos Mercodos Municipois do
Funchol - Definir os termos e condições do procedimento de otribuiçÕo do título de
ocupoçÕo nos Mercodos Municipois.

B- Vereodor Bruno Miguel Comocho Pereirq

Pelouros:

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Coordenoçõo Político

ControtoçÕo Público

Obros Públicos

lnfroestruturos

Edifícios e Equipomentos

GestÕo de Froto

Mobìlidode

Trônsito

Proteçõo Civil

Bombeiros

Empreso Locol- Frente MorFunchol

Delego:

a

l.

a

Página 9 de 27 I



ry
.

MUNICíPIO DO FUNCHAL

Dos competêncios previslos no orligo 35.o do Regime Jurídico dos Aulorquios locqis,
oprovodo pelo lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, nomeodomenle:

ì. Representor o município em juízo e foro dele, no ômbito dos seus pelouros;

2. Executor os delíberoções do cômoro municipol e coordenor o respetivo otividode,
no ômbiïo dos pelouros que lhe estõo otribuídos;

3. Dor cumprimento òs deliberoçÕes do ossembleio municipol. sempre que poro suo
execuçõo sejo necessório o intervençÕo do cômoro municÌpol. no ômbito dos pelouros
que lhe estÕo otribuídos;

4. Aprovor os projetos, progromos de concurso, codernos de encorgos e o odjudicoçõo
de empreitodos e oquìsiçÕo de bens e serviços, cujo oulorizoçõo de despeso lhe coibo;

5. Envior oo Tribunol de Contos os documentos que devom ser submetidos ò suo
oprecioçõo. sem prejuízo do disposto no olíneo ww) do n.o I do ortigo 33.o, no ômbito
dos pelouros que lhe estÕo otribuídos;

6. Assinor ou visor o correspondêncio do cômoro municipol que fenho como
destinotórios quoisquer entidodes ou orgonismos públicos nos motérios respeitontes oos
pelouros que lhe estõo otribuídos;

7. Representor o cômoro municipol nos sessÕes do ossembleio municipol, no ômbito dos
seus pelouros;

B. Responder. no respeiÌonte oos seus pelouros, em tempo útil e de modo o permilir o
suo oprecioçõo no sessÕo seguinte do ossembleio municipol, oos pedÍdos de
informoçõo opresentodos por esfo;

9. Promover o publicoçõo dos decisÕes ou deliberoções previstos no ortigo 5ó.o, nos
motérios dos pelouros sob o suo jurisdiçÕo;

.l0. 
Promover o cumprimento do Estotuto do Direito de OposiçÕo e o publicoçõo do

respetivo relotório de ovolioçÕo;

I l. Dirigir, em orticuloçõo com os orgonismos do odministroçõo público com
competêncio no domínio do proteçÕo civil, o serviço municipolde proteçõo civil, tendo
em visto o cumprimento dos plonos de emergêncio e progromos estobelecidos e o
coordenoçÕo dos otividodes o desenvolver noquele ômbito, designodomente em
operoçÕes de socorro e ossistêncio no iminêncio ou ocorrêncio de ocidente grove ou
cotóstrofe;

12. Modificor ou revogor os otos proticodos por funcionórios ou ogentes ofetos oos
serviços por si tutelodos;

ì3. Promover o execuçÕo, por odministroçÕo direto ou empreitodo, dos obros, bem
como proceder o oquisiçÕo de bens e serviços;

14. Outorgor controtos em representoçõo do município, no ômbito dos seus pelouros;

15. Proticor os otos necessórios ò odministroçÕo corrente do potrimónio do município e
ò suo conservoçÕo, no ômbito dos seus pelouros;

I ó. Ordenor o despejo sumório dos prédios cujo exproprioçÕo por utilidode público
tenho sido declorodo;
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ì7. Conceder licenços policiois ou fiscois, nos termos do lei, regulomentos e posturos,
relotivos oos seus pelouros;

lB. Determinor o instruçÕo dos processos de controordenoçÕo e oplicor os coimos,
relotivos o infroções nos motérios sob o suo jurisdiçõo;

Dos competênciqs previstos no Código dos Conlrotos Públicos, oprovodo pelo Decrefo-
Lei n.o 18/2008, de 29 de joneiro, nq suq otuol versão, e no Decreto-Lei n.o 197 /99, de 8
de junho, no oluol redoçõo:

ì9. Atribuir, oo obrigo do disposto no n.o l, do ortigo 109.o. do Codigo dos Controtos
Públicos e do olíneo o), n.o ì , do ortigo lB.o, do Decreto-Lei n.' 197 lgg, de B de junho, o
competêncio poro outorizor o controtoçõo de empreitodos de obros públicos e o
reolizoçõo de despesos com o locoçÕo e oquisiçÕo de bens e serviços, oté oo limite de
< 149.639 ,32 (cento e quorento e nove mil seìscentos e trinto e nove euros e trinto e sete
cêntimos). obrongendo o delegoçÕo, o exercício dos demois competêncios do órgõo
competenïe poro o decisõo de controtor oïribuídos pelo mesmo Codigo.

Dos competêncios previslos no Regime Jurídico do Sistemo de Proleçõo Civildo Regiõo
Aulónomo do Modeiro, oprovodo pelo Decreto Legislolivo Regionol n.o'16/2OOS/M, de
30 de junho, no suo oluol redoçõo:

20. A previsto no n.o 3, do ortigo 22." - Duigir o serviço municipol de proteçõo civil,
responsóvel pelo prossecuçõo dos otividodes de proieçÕo civil no ômbito municipol.

Dos compelêncios previstos nos regulomentos e posturos municipois:

Posfuro Gerol dos Zonos de Estocionomenfo Aulomóvel Reservodo o Morodores no
Município do Funchol:

21. A previsto no ortigo 9.o - Resolver, por despocho, os cosos omissos e os dúvidos
suscitodos no interpretoçÕo deste regulomento.

Regulomento de Acesso de Vioturos oos Arruomenlos Geridos Atrovés de Piloretes
Relróteis Automólicos no Município do Funchol:

22. A previsfo no n.o B, do ortigo 5.o - Fixor o hororio de entrodo. o número de entrodos
permitidos e o tempo móximo de permonêncio do vioturo;

23. A previsto nos n.os 2 e 3 do orÌigo ó.o - Mondor proceder ò eliminoçÕo do registo do
vìoturo do bose de dodos, nos cosos de utilizoçõo obusivo.

Regulomento do Tronsporle Público de Aluguer em Veículos ligeiros de Possogeiros
Tronsporte em Tóxi:

24. A previsto no ortigo 4Z.o - Resolver, por despocho, os cosos omissos e os dúvidos
suscitodos no interpretoçÕo deste regulomento.

Regulomento Municipol sobre o Prólico de Fogueiros e Queimodos:

25. A previsto no n.o ì, do ortigo 5.o - Conceder, opós porecer do serviço de incêndio, o
licenço poro fogueiros ou queimodos.

ll. Subdelego:
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Dos competêncios previstos no ortigo 33.o e 39.o, do Regime Jurídico dos Autorquios
locois, oprovodo pelo lei no 75/2013, de l2 de selembro, designodqmenfe:

2ó. Executor os opções do plono e orçomento, ossim como oprovor os suos olteroçÕes,
no ômbito dos motérios que lhe esiõo oïribuídos;

27. Aprovor os projetos, progromos de concurso, codernos de encorgos e o
odjudicoçÕo de empreitodos e oquisiçõo de bens e serviços. cujo outorizoçÕo de
despeso lhe coibo;

28. Discutir e preporor com os deporiomentos governomentois e com os juntos de
freguesio conïroÌos de delegoçõo de competêncios e ocordos de execuçõo, nos
termos previstos no presente lei;

29. Coloboror no opoio o progromos e projetos de interesse municipol, em porcerio com
entidodes do odministroçÕo centrol. no ômbito dos pelouros que lhe estÕo otribuídos;

30. Emitir licenços, regislos e fixoçÕo de contingentes relotivomente o veículos, nos cosos
legolmente previstos;

3l. Executor os obros, por odministroçõo direto ou empreiïodo;

32. Proceder o oquisiçÕo e locoçõo de bens e serviços;

33. Crior, consfruir e gerir instoloções, equipomenÌos, serviços, redes de circuloçÕo. de
tronsportes, de energio, de distribuiçÕo de bens e recursos físicos integrodos no
potrimónio do município ou colocodos, por lei, sob odministroçÕo municipol;

34. Asseguror, orgonizor e gerir os tronsportes escolores;

35. Administror o domínio público municipol, no ômbito dos seus pelouros;

3ó. Deliberor sobre o estocionomento de veículos nos vios públicos e demois lugores
públicos;

37. Dor cumprimento oo Estotuto do Direito de OposiçÕo, no ômbito dos seus pelouros;

38. Asseguror o opoio odequodo oo exercício de competêncios por porte do estodo,
no ômbito dos pelouros que lhe estõo otribuídos;

39. Executor e velor pelo cumprimento dos deliberoções do ossembleio municipol,
relotivomente os motérios dos pelouros sob o suo jurisdiçõo;

40. Exercer os demois competêncios legolmente conferidos, tendo em visto o
prosseguimenfo normoldos otribuições do município, no ômbiïo dos respetivos pelouros.

Dos competêncios previstos no Código dos Conlrotos Públicos, oprovodo pelo Decrelo-
lei n.o 18/2008, de 29 de joneiro, no suo otuol versõo, e no Decreto-lei n.o 197 /99, de 8
de junho, no otuol redoçõo:

4ì. Atribuir, oo obrigo do disposto no n.o l. do ortigo 109.', do Codigo dos Controtos
Públicos e do n.o 2, do orligo 2?.", do Decrelo-Lei n.o 197199, de B de junho, o
competêncio poro outorizor o reolizoçÕo de despesos com o controtoçÕo de
empreitodos de obros públicos, oté oo limite de €748.19ó,84 (seiecentos e quorento e
oito mil cento e novento e seis euros e oitento e guotro cêntimos), obrongendo o
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delegoçõo o exercício dos demois competêncios do orgÕo competente poro o
decisÕo de controtor otribuídos pelo mesmo Codigo.

42. Airibur, nos termos do n.o ì do ortigo 109.", do Código dos Controtos Públicos e do
n."2,do ortigo29.o,do Decreto-Lei n.o 197/99, deBde junho,ocompetêncioporo
outorizor o reolizoçÕo de despesos com o locoçÕo e oquisiçÕo de bens e serviços, ote
oo lìmite de €748.19ó,84 (setecentos e quorento e oito mil cento e novento e seis euros
e oitento e quotro cêntimos), obrongendo o delegoçõo, o exercício dos demois
competêncios do órgõo competenie poro o decisõo de controtor otribuídos pelo
referido Código.

Dos competêncios previstos nos regulomenlos e posluros municipois:

Regulomenlo do TronspoÉe Público de Aluguer em Veículos ligeiros de Possogeiros
Tronsporle em Ïóxido Município do Funchol:

43. N.o ì do ortigo ó." - Emitir licenços poro os veículos ofetos oo tronsporte em tóxi;

44. N.'4 do ortigo B.o - Alteror, os locois onde os veículos ofetos oo tronsporte em tóxi

podem estocìonor;

45. N.o 5 do ortigo B.o - Crior locois de estocionomento iemporório dos toxis, em locol

diferente do fixodo e definir os condÌções em que o estocionomento é outorizodo nesses

locois, por ocosiÕo de eventos que determinom um ocréscimo excecionol de procuro;

4ó. N.o 1 do ortigo 9.o - Fixor o contingente do número de tóxis em olividode no Município

do Funchol;

47. N.o I do ortigo 10." - Atribuir licenços de ïoxis poro o tronsporÌe de pessoos com

mobilidode reduzido;

48. N.o 3 do ortigo I l.' - Abrir concurso público poro o otribuiçÕo dos licenços de tóxi,

bem como oprovor o progromo de concurso;

49. N." ì do ortigo I ó.'- Designor o júri do concurso previsto no ponto 48;

50. N.o 2 do ortigo l9.o- Determinor o doto de oberturo dos invólucros contendo os

condidoturos;

51. N." 5 do ortigo 27." - Determinor o opreensÕo do licenço de tóxi, em coso de

coducidode;

C - Vereqdor Joõo José Noscimento Rodrigues

Pelouros:

. Urbonismo

. Ordenomento do Tenitório

. PloneomentoEstrotégico
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ReobilitoçÕo Urbono

Georreferencioçõo

LicenciomenÌos

Fiscolizoçõo Urbonístico

. FiscolizoçõoMunicipol

. FiscolizoçÕoAmbientol

l. Delego:

Dos compelêncios previstos no ortigo 35.o do Regime Jurídico dos Autorquios Locois,
oprovodo pelo Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, no suo redoçõo otuol,
nomeodomente:

l. Representor o município em juízo e foro dele, no ômbito dos seus pelouros;

2. Executor os deliberoçÕes do cômoro municipol e coordenor o respetivo otìvidode,
no ômbito dos pelouros que lhe estÕo otribuídos;

3. Dor cumprimento os deliberoções do ossembleio municipol, sempre que poro suo
execuçÕo sejo necessório o intervençÕo do cômoro municipol, no ômbiïo dos pelouros
que lhe estõo oïribuídos;

4. Envior oo Tribunol de Contos os documentos que devom ser submetidos ò suo
oprecioçÕo, sem prejuízo do disposto no olíneo ww) do n.o I do ortigo 33.o, no ômbito
dos pelouros que lhe estÕo otribuídos;

5. AssÍnor ou visor o correspondêncio do cômoro municipol que tenho como
destinotórios quoisquer enlidodes ou orgonismos públicos nos moiérios respeitontes oos
pelouros que lhe estÕo otribuídos;

ó. Representor o cômoro municipol nos sessões do ossembleio municipol, no ômbito dos
seus pelouros;

7. Responder. no respeitonte oos seus pelouros, em Ìempo útil e de modo o permitir o
suo oprecioçÕo no sessÕo seguinÌe do ossembleio municipol, oos pedidos de
informoçÕo opresentodos por esto;

B. Promover o publicoçÕo dos decisÕes ou deliberoções previstos no ortÌgo 5ó.o, nos
moÌérios dos pelouros sob o suo jurisdiçõo;

9. Modificor ou revogor os otos prolicodos por funcionórios ou ogentes ofetos oos
serviços por si lutelodos;

ì0. Outorgor os controtos em representoçÕo do município, no ômbito dos seus pelouros;

I l. Conceder outorizoções de utilizoçõo de edifícios;

12. Emborgor e ordenor o demoliçõo de quoisquer obros, construçÕes ou edificoções.
efetuodos por porticulores ou pessoos coletivos. nos seguintes cosos;

o) Sem licenço ou no folto de quolquer outro procedimento de conlrolo prévio
legolmente previsto ou com inobservôncio dos condições neles constontes;

a

a

a

a
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b) Com violoçõo dos regulomentos, dos posiuros municipois, de medidos preventivos,
de normos provisorios, de óreos de construçõo prioritório, de óreos de desenvolvimento
urbono prioritório ou de plonos municipois de ordenomento do território plenomente
eficozes;

13. Conceder licenços policiois ou fiscois, nos termos do lei, regulomentos e posturos,
relotivos oos seus pelouros;

14. Determinor o instruçõo dos processos de controordenoçõo e oplicor os coimos.
relotivos o infroções nos motérios sob o suo jurisdiçÕo.

Dos compelêncios previstos no Regime Jurídico dq Urbonizoçõo e Edificoçõo, oprovodo
pelo Decrelo-lei n.o 555/99, de 16 de dezembro, no suo redoçcio otuol, odoplodo à
Regiõo Aulónomo do Modeiro pelo Decreto legislolivo Regionol n.o 37/2006/M, de l8
de ogosto, no suo redoçõo otuol:

ì 5. Conceder, nos termos do n." 3 do ortigo 5.o. o outorÌzoçÕo de utilizoçÕo dos edifícios
e suos froções, bem como, os olteroções do utilizoçõo dos mesmos, previsto no n.o 5 do
ortigo 4.o;

Ì ó. Dirigir o instruçõo dos procedimentos o que ficom sujeitos os operoções urbonísticos,
soneondo, opreciondo liminormente e suspendendo quolquer pedido ou comunicoçÕo
opresentodos no ômbiÍo deste diplomo, oo obrigo dos ortigos B.o e I l.o;

17. Cossor o olvoró ou o título do comunicoçõo prévio nos situoções previstos no ortigo
79.";

lB. Fiscolizor o reolizoçõo de quoisquer operoções urbonísticos, ordenor inspeções.
vÌslorios e solicitor mondodo judiciol, oo obrigo dos ortigos 93.o o 9ó.o;

Ì 9. DeÌerminor os medidos de tutelo de legolidode urboníslico previstos nos ortigos 102.o

o 109.o;

20. Proticor todos os otos de odministroçõo ordinório nos motérios delegodos,
designodomente:

o) Emitir os olvorós poro o reolizoçÕo de operoções urbonísticos. nos termos do ortigo
75.":

b) Efetuor os certificoções previstos no presente dÌplomo ossim como de otos no ômbito
do procedimento;

c) Conceder os prorrogoções de prozos procedimentois e de execuçõo dos operoções
urbonísticos dentro dos limites definidos no referido diplomo;

d) Determinor o montonte do couçõo nos termos do olíneo b), do n.o Ì do ortigo 53.";

e) Determinor o reolizoçõo de vistorio e designor o comissÕo que o efetuoro, oo obrigo
do n.o 2 do ortigo 64." e ortigos ó5.o e 90.";

f) Efetuor overbomentos, nos termos do n.o 7 do orligo 77.';

g) Permitir, no ômbito dos procedimentos de licenciomento ou outorizoçÕo, o
reolizoçõo de obros de demoliçõo, de escovoçõo ou de contençÕo periférico, nos
termos do ortigo Bì.";
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Dos compelêncios previslos no Decrelo-Lei 128/2O14, no suo redoçõo otuol, (Regime
Jurídico do Exploroçõo dos Estqbelecimenlos de Alojomenlo locol):

21. Decidir opor-se oo regÍsto de exploroçÕo de esÌobelecimento de olojomento locol,
nos Ìermos do n.o 9, do orligo ó.";

22. Decidr sobre o pedido de concelomento do registo de estobelecimenïo de
olojomento locol, nos lermos do n.o 3, do ortigo 9.'.

Dos competêncios previstos no Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividodes de
Comércio, Serviços e Restouroçõo (RJACSR), oprovodo pelo Decrelo-Lei 10/2015, no suo
ofuol redoçõo, odoptodo à Regiõo Aulónomo do Modeiro pelo Decrelo Legislolivo
Regionol n.o 3O /2O1 6 / M:

23. Decidir os pedidos relotivos oo disposto no regime jurídico de ocesso e exercício de
otividodes de comércio, serviços e restouroçÕo, oprovodo em onexo oo Decreto-Lei n."

lO/2015, de I ó de joneiro, cujo competêncio poro o decisÕo sejo do Presidente do
Cômoro, ò exceçõo dos competêncios referidos no olíneo c) do n.o ì do ortigo 5.o e do
ortigo ó.o, no ômbito dos motérios dos seus pelouros.

Dos competêncios previslos no Decreto-Lei n.o 4812011, no suq otuol redoçõo,
([icenciomento Zero):

24. Exercer os competêncios conferÌdos pelo Decreto-Lei n." 48/201Ì, de 01 de obril, no
suo otuol redoçõo, relotivos o ocupoçÕo do espoço público e do ofixoçõo e do
inscriçÕo de mensogens publicitórios de noturezo comerciol, no ômbito dos motérios
sob o suo jurisdiçõo;

25. Exercer os competêncios conferidos pelo Lei n." 97 /BB, de l7 de ogosto, no suo otuol
redoçÕo, oo Presidente do Cômoro, bem como os demois o este cometidos ou
delegodos, previstos no leiou em regulomentos municipois, referentes ò publicidode no
vio público.

Dos Competêncios previstos no Decrelo-lei n.o 9/2007, no suo otuol redoçõo,
(Regulomento Gerol do Ruído):

26. EmissÕo de licenço especiol de ruÍdo, visondo o reolizoçÕo de obros,
independentemente do noturezo dos mesmos;

27. Emissõo de licenço especiol de ruído, poro o reolizoçõo de otividodes cujo escopo
se consubsioncie em otividodes diversos dos previstos no número onÌerior.

Dos competêncios previstos nos regulomentos e posturos municipois:

Regulomento do Licenciomento e Fiscolizoçõo do Atividode de Guordo-Nolurno no
Município do Funchol:

28. A previsto no ortigo Z.o - Promover o oberiuro e tomor o decisÕo finol do
procedimento de seleçõo, ossim como emitir o licenço de serviço de guordo-noturno.

Regulomenlo do horório de funcionomento dos estobelecimentos de reslouroçõo e
bebidos, de comércio de bens, de presloçõo de serviços ou de qrmozenogêm no
Município do Funchol:
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29. A previsto no n.o 2 do ortigo 5.o - Autorizor o olorgomento dos horórios de
funcionomento, em circunstôncios específicos, nomeodomente ocosiões festivos de
ombito concelhÌo ou dos freguesios;

30. A previsÌo no n.o 3 do ortigo 5.o - Auïorizor o olorgomento dos hororios de
funcionomento no coso de eventos de noturezo porticulor e esporodico.

Regulomenio Municipol de Apoio à Reobilitoçõo Urbono do Funchol:

3l. A prevÌsto no n.o 5 do ortigo 3.' - Decidir dos pedidos de isençõo e reduçÕo cujo
monÌonfe sejo inferior o € 1.000,00.

ll. Subdelego:

Dos compelêncios previstos no ortigo 33.o e 39.o do Regime Jurídico dos Autorquios
Locois, oprovodo pelo lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, no suo redoçõo oluol,
designodomenle:

32. ExecuÌor os opçÕes do plono e orçomenlo, ossim como oprovor os suos olteroções,
no ômbito dos motérios que lhe estõo otribuídos;

33. Coloboror no opoio o progromos e projetos de inleresse municipol, em porcerio com
entidodes do odministroçõo centrol, no ômbito dos pelouros que lhe estõo otribuídos;

34. Asseguror. incluindo o possibilidode de constituiçÕo de porcerios, o levontomento,
clossificoçÕo, odministroçÕo, monutençÕo, recuperoçõo e divulgoçÕo do potrimónio
urbonístico do município;

35. Ordenor, precedendo vistorio, o demoliçÕo totol ou porciol ou o beneficioçÕo de
construções que omeocem ruíno ou constituom perigo poro o soúde ou seguronço dos
pessoos;

3ó. Exercer o controlo prévio, designodomenie nos domínios do construçÕo,
reconstruçÕo, conservoçõo ou demoliçÕo de edifícios, ossim como relotivomente oos
estobelecimentos insolubres, incómodos, perigosos ou tóxicos. com os seguintes
exceçÕes:

o) AprovoçÕo do projeÌo de orquiteturo ou de informoçÕo prévio dos obros de
construçÕo, demoliçÕo, modificoçÕo ou olteroçÕo do uso de edifícios ou conjuntos
clossificodos ou em vios de clossificoçõo, ou em zonos especiois de proÌeçõo;

b) AprovoçÕo do projeto de orquiteÌuro ou de informoçÕo prévio de construções com
óreos ocimo do solo superiores o 3000m2.

37. Gerir instoloções, equipomentos, serviços e recursos físicos integrodos no poirimónÌo
do município ou colocodos, por leì, sob odministroçõo municipol, no ômbito dos seus
pelouros;

38. Esiobelecer o denominoçÕo dos ruos e proços dos locolidodes e dos povooçÕes,
opós porecer do correspondenÌe junto de freguesio;

39. Estobelecer os regros de numeroçõo dos edifícios;

40. Dor cumprimento oo estotuto do Direito de Oposiçõo, no ômbito dos seus pelouros;
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4l. Asseguror o opoio odequodo oo exercício de compeÌêncios por porte do estodo.
no ômbito dos pelouros que lhe esiÕo otribuídos;

42. Executor e velor pelo cumprimenÌo dos deliberoções do ossembleio municipol,
reloÌivomente os motérios dos pelouros sob o suo jurisdiçõo;

43. Exercer os demois competêncÌos legolmente conferidos, Ìendo em visto o
prosseguimento normoldos oÌribuições do município, no ômbito dos respetivos pelouros.

Dos compelêncios previstos no Regime Jurídico do Urbonizoçõo e EdiÍicoçõo, optovodo
pelo Decreto-lei n.o 555/99, de ló de dezembro, no suo redoçõo otuol, odoptodo ò
Regiõo Aulónomo do Modeiro pelo Decrelo legislotivo Regionol n.o 37/2OO6/M, de l8
de ogosto, no suo redoçõo oluol:

44. Conceder os seguintes licenços odministrotivos, nos termos do n.o I do ortigo 5.",
elencodos no n.o 2 do orÌigo 4.':

o) As operoções de loteomento;

b) As obros de urbonizoçõo e os trobolhos de remodeloçÕo de terrenos em óreo nÕo
obrongido por operoçÕo de loteomento;

c) As obros de construçõo, de olÌeroçõo ou de omplioçõo em óreo nõo obrongido por
operoçÕo de loteomento ou por plono de pormenor;

d) As obros de conservoçõo, reconsfruçÕo, omplioçÕo, olteroçÕo ou demoliçÕo de
imóveis clossificodos ou em vios de clossificoçÕo, bem como de imoveis integrodos em
conjuntos ou sítios clossificodos ou em vios de clossificoçõo, e os obros de construçõo,
reconstruçÕo. omplioçÕo, olteroçÕo exterior ou demoliçÕo de imóveÍs situodos em
zonos de proteçÕo de imoveis clossificodos ou em vios de clossificoçõo;

e) Obros de reconstruçÕo dos quois resulte um oumento do olturo do fochodo ou do
número de pisos;

f) As obros de demoliçõo dos edificoções que nõo se encontrem prevÌstos em licenço
de obros de reconstruçÕo;

g) As obros de construçÕo. reconsïruçÕo, omplioçÕo, olteroçÕo ou demoliçÕo de
imóveis em óreos sujeitos o servidÕo odministrotivo ou restriçÕo de utilidode público, sem
preju2o do disposto em legisloçÕo especiol;

h) Operoções urbonísticos dos quois resulte o remoçÕo de ozulejos de fochodo,
independentemente do suo confrontoçõo com o vio público ou logrodouros;

i) As demois operoções urbonísticos que nÕo estejom sujeitos o comunicoçõo prévio ou
isentos de controlo prévio, nos termos do Regime Jurídico do Urbonizoçõo e EdificoçÕo.

45. Aprovor o informoçÕo prévio, oo obrigo do disposto no n.o 4, do ortigo 5.';

4ó. Autorizor o pogomento frocionodo de toxos, nos termos previstos no n.o 2. do ortigo
117 .",

Dos compeiêncios previstos nos regulomentos e posluros municipois:

Regulomenlo do Licenciomento e Fiscolizoçõo do Alividode de Guordo-Nolurno no
Município do Funchol:
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47. A previsto no n." ì do ortigo 3.o - A crioçÕo e extinçÕo do serviço de guordo-noturno
em codo oreo de otuoçÕo, bem como o suo fixoçÕo ou modificoçõo;

48. A previsto no ortigo 26." - Revogor os licenços concedidos oo obrigo deste
regulomento;

49. A previsto no ortigo 2B.o - Aprovor opoios moteriois ou finonceiros oo exercício do
otividode de guordo - noturno, com coróter universol.

D - Vereodoro Nódio Micoelo Gomes Coelho

Pelouros:

o Ambiente

. Solubridode

. Resíduos

. Águos e Soneomento Bósico

. Espoços verdes

. Cemitérios

. Couso Animol

l. Delego:

Dos competêncios previslos no orligo 35.o do Regime Jurídico dos Aulorquios locois,
oprovodo pelo Lei n.o 75/2O13, de l2 de setembro, nomeodomente:

ì. Representor o município em juízo e foro dele. no ômbito dos seus pelouros;

2. Executor os delÍberoções do cômoro municipol e coordenor o respetivo otividode.
no ômbito dos pelouros que lhe estÕo designodos;

3. Dor cumprimento os deliberoções do ossembleio municipol, sempre que poro o suo
execuçÕo sejo necessório o inÌervençõo do cômoro municipol, no ômbito dos pelouros
que lhe esÍõo otribuídos;

4. Assinor ou visor o correspondêncÌo do cômoro municipol que tenho como
destinoÌórÌos quoisquer entidodes ou orgonismos públìcos. nos motérios respeitontes oos
seus pelouros;

5. Representor o cômoro municipol nos sessÕes do ossembleÌo municipol, no ômbito dos
respetivos pelouros;

ó. Responder, em tempo útil e de modo o permitir o suo oprecioçõo no sessÕo seguinte
do ossembleio municipol, oos pedidos de informoçÕo opresentodos por esto, no ômbito
dos pelouros que lhe estÕo designodos;
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7. Promover o publÌcoçõo dos decisÕes ou deliberoçÕes previstos no ortigo 5ó.o, nos
motérios referentes oos pelouros sob o suo jurisdiçõo;

B. Modificor ou revogor os otos proticodos por trobolhodores ofetos oos servíços do
cômoro municipol por si tuÌelodos;

9. Ouiorgor controtos em representoçÕo do município, no ômbito dos pelouros que lhe
estÕo otribuídos;

10. Proticor os otos necessórios o odministroçÕo corrente do potrimónio do município e
ò suo conservoçõo, no ômbiÌo dos seus pelouros;

I L Conceder licenços policiois ou fiscois, nos termos do lei, regulomentos e posturos, no
ômbiïo dos respetivos pelouros;

12. Determinor o instruçÕo dos processos de controordenoçõo e oplicor os coimos,
relotivos o infroções nos motérios sob o suo jurisdiçÕo;

13. Conceder terrenos, nos cemitérios propriedode do munÌcípio. poro jozigos,
mousoléus e sepulluros perpétuos.

Dos competêncios previstos nos regulomentos e posluros municipois:

Regulomento de Espoços Verdes, Porques e Jqrdins:

14. A previsto no n.o 2 do ortÌgo 5.o - Autorizor o protico de jogos orgonizodos foro dos
locois previsÌos poro esse fim;

ì5. A previslo no ortigo 2B.o - Resolver, por despocho, os cosos omissos resultontes do
interpretoçÕo deste regulomenio;

ì ó. A previsto no ortigo 29.o - Prolerir despochos relotivos o motérios obrongidos pelo
ômbito do presenle diplomo. bem como poro o emissõo de mondotos de notificoçÕo
otinentes os situoções nele previstos.

Regulomento dos Hortos Urbonos Municipois do Funchol:

ì7. A previsto no n.o 4 do ortigo 9.' - Decidir sobre o onúncio do oberturo de novos
condidoturos de otribuiçÕo dos hortos urbonos municipois, nos cosos em que os
inscriçÕes tenhom sido suspensos;

I B. A previsto no n.o ó do orÌÌgo 10.' - Decidir sobre os pedidos de otribuÌçõo dos horÌos
urbonos municipois;

Ì9. A previsto no n.o 2 do ortigo 14." - Definir o prozo poro o outorgo do ocordo de
utilizoçõo dos hortos urbonos municipois;

20. A prevìsto no n.o ó do ortigo Ì 4.o - Alteror o minuto do ocordo de utilÌzoçõo dos hortos
urbonos municipois;

2ì . A previsto no n.o 4 do ortigo 23.o - Rescindir o ocordo de utilizoçõo dos hortos urbonos
municipois e proiicor os demois otos conexos;

22. A previsto no ortigo 2ó.o - Resolver. por despocho. os dúvidos suscitodos no oplicoçÕo
deste regulomenÌo, ossim como suprir os respetivos omissões.

Regulomenlo de Drenogem de Águos Residuois do Município do tunchol:
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23. A previsto no n" 2, do ortigo 54.o - Resolver, por despocho, os dúvidos decorrentes
do inlerpreioçÕo ou oplicoçõo deste regulomento, nos motérios nÕo reservodos o
cômoro municipol.

ll. Subdelego:

Dos competêncios previslos no ortigo 33.o e 39.o, do Regime Jurídico dos Autorquios
Locois, oprovodo pelo lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, designodomente:

24. Executor os opções do plono e orçomento, ossim como oprovor os suos olteroções,
no ômbito dos pelouros que lhe esïÕo otribuídos;

25. Coloboror no opoio o progromos e projetos de interesse munìcipol, em porcerio com
entidodes do odministroçÕo centrol, nos molérios respeitonfes oos pelouros que lhe
estÕo confiodos;

2ó. Asseguror. incluindo o possibilidode de constituiçõo de porcerios, o levonfomento,
clossificoçÕo, odministroçÕo, monutençÕo, recuperoçõo e divulgoçõo do potrimónio
noturol e poisogístico do município;

27. Genr insioloções, equipomentos, serviços. redes de distribuiçõo de bens e recursos
físicos integrodos no potrimónio do município ou colocodos, por lei, sob odministroçÕo
municipol, no ômbito dos seus pelouros;

28. Proceder ò copturo. olojomento e obote de conídeos e gotídeos;

29. Decidir sobre o deombuloçõo e extinçÕo de onimoÌs considerodos nocivos;

30. Decloror prescritos o fovor do munìcípio, opos publicoçÕo de ovisos, os jozigos,
mousoléus ou outros obros, ossim como sepulturos perpétuos instolodos nos cemitérios
propriedode municipol, quondo nõo sejom conhecidos os seus proprietorios ou
relotivomente oos quois se mostre que, opós notificoçõo judiciol, se montém
desinteresse no suo conservoçõo e monutençõo, de formo inequívoco e durodouro;

3Ì. AdminÌstror o domínio público municipol, no ômbito dos seus pelouros;

32. Decidir sobre o odministroçÕo dos recursos hídricos que integrom o domínio público
do município;

33. Dor cumprimento oo EstoÍuto do Direito de OposiçÕo, no ômbito dos seus pelouros;

34. Asseguror o opoio odequodo oo exercício de competêncios por porte do Estodo,
no ômbito dos respetivos pelouros;

35. Executor e velor pelo cumprimento dos deliberoçÕes do ossembleio municipol, nos
motérios respeitonÌes oos seus pelouros;

3ó. Exercer os demois competêncios legolmente conferidos, tendo em visto o
prosseguimento normoldos otribuiçÕes do município, no ômbito dos respetivos pelouros.

E -Vereodorq lsobel Cristino Pereirq do Coslo Rodrigues

Pelouros:

. Educoçõo e Cidodonio
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Ciêncio, Conhecimento e lnovoçÕo

Apoio Sociol

PrevençÕo do Toxicodependêncio

lguoldode de Género

o ProteçÕo de Dodos

o Soúde e Políticos de Longevidode

o Empreso Locol - SocioHobiÌoFunchol

l. Delego:

Dos competêncios previslos no orligo 35.o do Regime Jurídico dos Autorquios Locqis,
oprovodo pelo lei n.o 75/20"13, de l2 de setembro, nomeodomente:

l. Representor o município em juízo e foro dele, no ômbito dos seus pelouros;

2. ExecuÌor os deliberoções do cômoro munÌcipol e coordenor o respetivo otividode,
no ômbilo dos pelouros que lhe estÕo otribuídos;

3. Dor cumprimento òs deliberoçÕes do ossembleio municipol. sempre que poro suo
execuçõo sejo necessorio o intervençõo do cômoro municipol, no ômbito dos pelouros
que lhe eslÕo otribuídos;

4. AssÌnor ou visor o correspondêncio do cômoro municipol que tenho como
destinotórios quoisquer entidodes ou orgonismos públicos, nos motérios respeitontes oos
pelouros que lhe estõo olribuídos;

5. Representor o cômoro municipol nos sessões do ossembleio municipol, no ômbito dos
seus pelouros;

ó. Responder. no respeitonte oos seus pelouros, em tempo útil e de modo o permitir o
suo oprecioçÕo no sessÕo seguinte do ossembleio municipol, oos pedidos de
informoçÕo opresentodos por esto;

7. Promover o publicoçÕo dos decisÕes ou deliberoções previstos no ortigo 5ó.o, nos
motérios dos pelouros sob o suo jurisdiçõo;

B. ModÌficor ou revogor os otos proticodos por trobolhodores ofetos oos serviços por si

tulelodos.

9. Outorgor conlrotos em representoçÕo do município, nos pelouros sob o suo jurisdiçõo;

ì0. Proticor os otos necessórios o odminislroçõo corrente do potrimonÌo do município e
ò suo conservoçÕo, no ômbito dos seus pelouros;

Dos compelêncios previstos nos regulomentos e posturos municipois:

Regulomenlo de Acesso o Bolsqs o EsÌudontes do Ensino Superior:

ì I . A previsto no n.o 5 do ortigo ì0.o - Determinor o frequêncio dos opoios previstos no
presente regulomento, quondo nõo sejo trimestrol;

1"
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ì2. A previsto no n.o 2 do ortigo 13." - Decidir ocerco dos cosos excecionois de otribuiçõo
dos opoios previstos no presente regulomento;

13. A previsto no n.o 2 do ortigo ì4.o - Resolver, por despocho, os cosos omissos e os
dúvidos suscitodos no inÌerpretoçÕo e oplicoçÕo deste regulomento.

Regulomento de Atribuiçõo de Monuois Escolqres no Ensino Bósico:

14. A previsÌo no n.o I do ortigo Z.o - Definir os períodos de formolizoçÕo dos opoios
previstos no presente regulomenïo;

15. A previsto no n.o 3 do ortigo l l .'- Atuolizor, por despocho, o volor do opoio o compro
de monuois escolores e moteriolescolor;

ló. A previsto no ortigo 13." - Definir, por despocho, os condições de operocionolizoçôo
do Bolso de Monuois Escolores. nomeodomente os locois de entrego e levontomento
dos monuoÌs;

lZ. A previsto no n.o 2 do ortigo 14.' - Decidir sobre os cosos excecionois de opoio com
monuois escolores;

lB. A previsto no n.o 2 do ortigo l7.o - Resolver, por despocho, os cosos omissos e os
dúvidos suscitodos no interpretoçÕo e oplicoçÕo deste regulomento.

Regulomento do Cortõo Municipol de Fomíliq Numeroso:

19. A prevÌsto no n.o 7 do ortigo 5.'- Decidir sobre o pedido de otribuiçÕo do cortõo
municipol de fomílio numeroso;

20. A previsto no ortÌgo ì Ì." - Resolver, por despocho, os cosos omissos e os dúvidos
suscitodos no oplicoçÕo deste regulomento.

Regulomento do Cortõo Sénior do Município do Funchol:

2ì. A previsto no n.o 4 do orligo 4.o - Aprovor, por despocho, o modelo do CortÕo Sénior
do Município do Funchol;

22. A previsto no orÌìgo ó.'- Decidir sobre os processos de condidoturo;

23. A previsto no ortigo I l.o - Resolver, por despocho, os cosos omissos e os dúvidos
suscìtodos no oplicoçõo deste regulomento.

Regulomento de ojudo o pequenos reporoções no domicílio o seniores corenciodos -
Progromo "Cômoro ò Porlo":

24. A previsto no n.o 5 do ortigo 2." - Decidir, em situoções excecionois, o olorgomento
do intervençÕo oos espoços exteriores dos hobitoções;

25. A previsto no n.o 2 do ortigo l0.o - Autorizar, o título excecionol, o reolizoçõo dos
serviços elencodos neste número.
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Regulomento de Apoio ò Notolidode e ò Fomílio:

2ó. A previsto no n.o 2 do orligo ì0.'- Decidir sobre o eveniuol cessoçÕo dos opoios
prestodos no ômbito do presente Regulomento;

27. A previsto no n.o 3 do ortigo ì0.o - Volidor o substituiçÕo do IBAN fornecido no
formulorio de condidoturo, por outro indicodo pelo beneficiorio;

28. A previsÌo no n.o ó do ortigo l0.o - Determinor o frequêncio dos opoios previstos no
presente regulomento, quondo nÕo sejo trimestrol;

29. A prevìsto no n.o 2 do ortigo 15.'- Decidir ocerco dos cosos excecionois de otribuiçÕo
dos opoios previstos no presente regulomento;

30. A prevísto no n.o 2 do ortÌgo 24.o - Resolver, por despocho. os cosos omissos e os
dúvidos suscÌtodos no inlerpretoçõo e oplicoçÕo deste regulomenlo.

Regulomento do Progromo de Atribuiçõo de Subsídio Municipol oo Arendomento
(SMA):

31. A previsto no n.o ó do ortigo 5.o-A - Decidir sobre o otribuiçÕo do opoio temporório o
ogregodos fomiliores ofetodos pelo COVID-19;

32. A previsto no n.o I do ortigo 9.'- DecidÌr sobre o concessÕo do SMA;

33. A previsÌo no n.o I do orligo 12." - Decidir sobre o suspensõo e eventuol reoiribuiçÕo,
do SMA;

34. A previsto no n.o ì do ortigo 13." - Decidir sobre o cessoçÕo e exclusõo do SMA;

35. A previsto no n.o 2 do orligo ì 5." - Decidir ocerco dos cosos excecionois de otribuiçÕo
do SMA;

3ó. A previsto no n.o 2 do ortigo Ì ó.o - Resolver, por despocho. os cosos omissos e os
dúvidos suscitodos no interpretoçÕo e oplicoçÕo deste regulomento.

Regulomento de Ajudo no Comporlicipoçõo Municipolem Medicomentos:

37. A previsto no n.o I do ortigo 9.o - Decidir sobre o concessõo do Apoio oos
Medicomentos;

38. A previsto no n.o 1 do ortigo 12.' - Decidir sobre o cessoçÕo e exclusõo do Apoio oos
Medicomentos;

39. A previsto no ortigo I ó.o - Resolver, por despocho, os cosos omissos e os dúvidos
suscitodos no interpretoçõo e oplicoçÕo deste regulomento.

Regulomenlo de Progromo Municipol de Apoio à Conservoçõo, Reporoçõo e
BeneÍicioçõo de Hobiloções Degrododos de Agregodos Fomiliores Corenciodos do
Município do Funchol (Preservo):
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40. A previsto no n.o 2 do ortigo Ì 7.o - Resolver, por despocho, os dúvidos e omissões
suscitodos no interpretoçõo e oplicoçÕo deste regulomento.

Regulomento Prémio Dr. Fernõo de Ornelos:

4ì. A previsto no ortigo 9.o - Designor locol poro enïrego do prémio e menções honrosos,
quondo existom, em rozõo do ligoçÕo do modolidode posto o concurso os motérios
respeitonles oos pelouros que lhe estÕo otribuídos;

42. A previsto no n.o I do ortigo 12.' - Resolver, por despocho, os locunos e os dúvidos
susciïodos no oplicoçõo desle regulomento, em rozõo do ligoçÕo do modolidode
posto o concurso òs moiérios respeilontes oos pelouros que lhe esÌõo otribuídos.

Regulomento Concurso poro o lguoldode de Género Cidode do Funchol - Prémio
Municipol Morio Auroro (PMMA):

43. A previsto no n.o ì do ortigo l4.o - Resolver. por despocho, os locunos e os dúvídos
suscitodos no oplicoçÕo deste regulomento, em rozõo do ligoçÕo do modolidode
posto o concurso òs motérios respeitontes oos pelouros que lhe estõo otribuídos.

Regulomenlo de Alribuiçõo de Apoios Finqnceiros oo Associoiivismo e o Alividodes de
lnteresse Municipol

44. A previsto no n.o I do ortigo l0.o - Homologor o seleçÕo dos opoios, quonto oo mérito
e substôncio. quondo estejom em couso projetos ou otividodes ligodos o motérios
respeitontes oos pelouros que lhe estÕo otribuídos.

45. A previsto no n.o 4 do ortigo l4.o - Homologor o relotório de ouditorio, quondo esÌejom
em couso projetos ou otividodes ligodos o motérios respeitonÍes oos pelouros que lhe
estÕo otribuídos.

4ó. A prevísto no ortigo ì Z.o - Resolver, por despocho, os cosos omissos e os dúvidos
suscitodos no oplicoçõo desle regulomento. no que respeito òs motérios dos pelouros
que lhe estÕo otribuídos.

ll. Subdelego:

Dos competêncios previstos no orligo 33.o e 39.o, do Regime Jurídico dos Aulorquios
locois, oprovodo pelo lei no 75/2013, de l2 de setembro, designodomente:

42. Executor os opções do plono e orçomenlo, ossim como oprovor os suos olleroções,
no ômbito dos motérios que lhe estÕo otribuídos;

48. Asseguror o integroçÕo do perspetivo de género em todos os domínios de oçÕo do
município. designodomente otrovés do odoçÕo de plonos municipois poro o
iguoldode;

49. Coloboror no opoio o progromos e projeios de interesse municipol, em porcerio com
entidodes do odministroçÕo centrol, no ômbito dos motérios respeitontes oos seus
pelouros;
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50. PortÌcipor no prestoçÕo de serviços e prestor opoio o pessoos em sìtuoçõo de
vulnerobilidode, em porcerio com os enÍidodes competentes do odministroçõo centrol
e com instituições porÌiculores de solidoriedode socìol, nos condiçÕes constontes de
regulomento municipol;

51. Gerir insÍoloções. equipomentos, serviços e recursos físicos integrodos no potrimónio
do município ou colocodos, por lei. sob odministroçõo municipol, no ômbito dos seus
pelouros;

52. Asseguror o opoio odequodo oo exercício de compeïêncios por porte do EsÌodo.
no ômbito dos seus pelouros;

53. Executor e velor pelo cumprimento dos deliberoções do ossembleio municipol, nos
motérios respeitontes oos seus pelouros;

54. Exercer os demois competêncios legolmente conferidos, tendo em visto o
prosseguimento normoldos olribuições do município, no ômbito dos respetivos pelouros.

Âmbilo do Delegoçõo e Subdelegoçõo:

As competêncios proprios, delegodos e subdelegodos obrongem o prótico de todos os

olos odministrotivos, incluindo o decisõo finol e o gestÕo de todos os ossuntos que se

encontrom otribuídos no ômbito dos respetivos pelouros e òs unidodes orgônicos sob o
suo tulelo, podendo, desde que permitido por lei e nos termos do disposto no ortigo 4ó.o.

do Codigo do Procedimento Administrotivo e do ortigo 3B.o do Anexo ò Lei n.o 75/2013,
de ì2 de setembro, delegor ou subdelegor os compeiêncios oqui expressos nos

dirigentes moximos dos respetivos unidodes orgônicos, e estes o subdelegorem nos

demois dirigentes dos serviços.

Regime de Substituições e Suplêncios:

o) Nos termos do disposto no n.o ì , do ortigo 5ó.o e n.o 3, do ortigo 52.o, do Lei n.o 169 /99 ,

de lB de setembro, no redoçÕo conferido pelo Lei n.'5-A/2002, de 11 de joneiro, em
coso de folto ou impedimento do Presidente do Cômoro Municipol, os suos

competêncios sÕo exercidos pelo Vice-Presidente;

b) Ao obrigo do n.oì, do ortigo 3ó.o Anexo ò Lei n.o 7512013, de 12 de setembro.
conjugodo com o n.ol, do ortigo 42." do Codigo do Procedimento Administrotivo,
determino o seguinte regime de suplêncio:

- Nos ousêncios e impedÌmentos do Senhoro Vice-Presidente Morio Cristino Androde
Pedro Costo, os respetivos competêncios serÕo exercidos pelo Presidente do Cômoro
Municipol;
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- Nos ousêncios e impedimentos simultôneos do Presidente e do Vice-Presidente do
Cômoro Municipol, os competêncios de ombos serÕo exercidos pelo Senhor Vereodor
Bruno Miguel Comocho Pereiro;

- Nos ousêncios e impedimenÌos do Senhor Vereodor Bruno Miguel Comocho PereÌro, os
suos competêncios serõo exercidos pelo Senhor Vereodor Joõo José Noscimento
Rodrigues;

- Nos ousêncios e impedimentos do Senhor Vereodor Joõo José Noscimento Rodrigues,
os suos competêncios serÕo exercidos pelo Senhor Vereodor Bruno Miguel Comocho
Pereiro;

- Nos ousêncios e impedimentos do Senhoro Vereodoro Nodio Micoelo Gomes Coelho,
os respetivos competêncios serÕo exercidos pelo Senhoro Vereodoro lsobel Cristino
Pereiro do CosÌo Rodrigues.

- Nos ousêncios e impedimentos do Senhoro Vereodoro lsobel Cristino Pereiro do Costo
Rodrigues, os respetivos compelêncios serÕo exercidos pelo Senhoro Vereodoro Nódio
Micoelo Gomes Coelho;

Produçõo de efeitos:

Nos termos do disposto no ortigo ló4.' do Codigo do Procedimento Adminisirotivo,
oprovodo pelo Decreto-Lei n." 4/2015, de 7 de joneiro, ficom rotificodos todos os otos
oté oo momento proticodos no ômbito dos competêncios delegodos e subdelegodos
pelo presente despocho.

O presente despocho revogo o meu Despocho de Delegoçõo e Subdelegoçõo de

Competêncios do Presidente do Cômoro Municipolnos Vereodores o Tempo lnteiro, de

25 de outubro de 2021, publicitodo pelo Edilol n.' 546/2021, do mesmo doto, olterodo

pelo Despocho de 3 de fevereiro do corrente ono, publicitodo pelo Editol n." 66/2022,

do mesmo doto, e produz efeitos o Z de obril de 2022.

Poços do Município do Funchol. oos 7 de obril de 2022

o

Pedro

(^,
Mig A lodo
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