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MUNICíPIO DO FUNCHAL

Editol n.o474/2022

Morio Crìstino Androde Pedro Costo. Vice-Presidente do Cômoro Municipol, no

uso do competêncío que lhe odvém do olíneo t), do n.ol do ortigo 35.o do Anexo I

do Lei n." 7512013. de l2 de setembro, no suo otuol redoçÕo, delegodo pelo

Presidente do Cômoro Municipol, otrovés do "Despocho de DelegoçÕo e

Subde/egoçõo de Compefêncios do PresidenÍe do Cômoro Municípol nos

Vereadores o Iempo lnteiro", exorodo em 7 de obríl de 2022, publicitodo pelo

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

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

despocho de 1l de julho de 2022, respeitonte ò "Subde/egoçÕo de

Competêncios no Diretor do Deportomento de Sislemos de lnformoçÕo e Novos

Tecnologios", cujo teor é publicodo em onexo oo presenie editol.

Poços do Município do Funchol, oos I I de jvlho de 2Q22

A ômoro MunÍcipol

Morio An e Pedro Costo

7



w
=MUNICíPIO DO FUNCHAL

DESPACHO

SUBDETEGAçÃO DE COMPETÊNC|AS NO DTRETOR DO DEPARTAMENTO DE

S|STEMAS DE TNFORMAçÃO E NOVAS TECNOTOGTAS

Considerondo:

O Modelo de Orgonizoçõo lnterno e Estruiuro Nucleor dos ServÍços do

Município do Funchol, publicodo medionte o Deliberoçõo n.o 215/2022, no

Diorio do Repúblico, 2." Série, de I I de morço de 2022, poginos 292 o 3lO:

A distribuiçõo de pelouros. efetuodo otrovés do Despocho de DistribuÍçÕo

de Pelouros, dotodo de Z de obril de 2022, pubticitodo pelo Editol n..

21512022, do mesmo doto e publicodo no Diório de Notícios do Modeiro e

Jornol do Modeiro, edições de 9 de obril de 2022;

O Despocho de Delegoçõo e SubdelegoçÕo de Competêncios do

Presidente do Cômoro Municipql Nos Vereodores o Tempo lnteiro, dotodo
de 7 de obril de 2022, publicitodo pelo Editol n3216/2022, do mesmo doto.
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

dirigenÌe do unidode orgônico moteríolmente competente;

Que o delegoçÕo de competêncios constitui um instrumento privilegiodo

de gestõo, propìciondo 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 12 de seÌembro, no suo redoçõo otuol,

nos ortigos 44.o e seguintes e 55.o do Código do Procedimento

Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n.' 4/2015. de Z de joneiro, bem

como o regime previsto no Lei n.' 212004, de l5 de joneiro, no suq redoçõo
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otuol, odoptodo ò odministroçõo locol pelo Lei n.o 49/2012, de 29 de

ogoslo, e odoptodo o odministroçÕo locol do Regiõo Autónomo do

Modeiro pelo Decreto-Legislotivo Regionol n." 26/2008/M, de 24 de junho.

Subdelego, 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 Dr. Césor Mortim Aguior Boptisto Roso,

Dlretor do Deportomento de Sistemos de lnformoçõo e Novos Tecnologios,

os seguintes competêncios:

Dos compelêncios previslos no orligo 35.o do Regime Jurídico dos

Autorquios Locois, oprovodo pelo lei75/20'13, de l2 de selembro:

o) Representor o Município em juízo e foro dele. no ombito do otividode

do respetivo unidode orgônico, dependente do prótico de oto

especiolmente dirigido o codo umo dos representoções em couso, nos

termos do no 4, do orÌigo 38.'do Regime Jurídico dos Autorquios Locois;

b) Executor os deliberoções do cômoro municipol, no ômbito do otividode

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 representoçÕo do município, dependente do

protico de oto especiolmente dirigido o codo umo dos outorgos em

couso;

e) Protícor os oÌos necessórios ò odmínislroçÕo corrente do potrimónio do

município e ò suo conservoçõo, no ombito do otividode do respetivo

unidode orgônico;

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

Autorquios locqis, oprovodo pelo lei 75/2013, de 12 de selembro:
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f) Autorizor q restituiçÕo oos interessodos de documentos juntos oos

processos;

g) Autorizor o possogem de termos de identidode, idoneidode e
justificoçõo odministrotivo;

h) Autorizor o possogem de certidões ou fotocópios outenticodos oos

interessodos, relqtivos o processos ou documentos constonÌes de

processos orquivodos e que coreçom de despocho ou deliberoçõo dos

eleitos locois, com respeito pelos solvoguordos estobelecidos por Lei;

i) ProtÍcor oufros otos e formolidodes de coróter Ínstrumentol necessórios

oo exercício do compelêncio decisório do subdelegonte

designodomente, ordenor o orquivo de processos instruídos no respetivo

unidode orgônico, cujos mondodos de notificoçÕo sejom cumpridos,

processos extintos por coducidode, deserçõo, deficiêncio de instruçÕo

ou folto de elementos de oprecioçÕo imputóveis oos requerentes,

cumpridos os normos oplicóveis do Codigo de Procedimento

Administrotivo e o legisloçõo específico que o codo coso couber;

j) Assinor o expediente e correspondêncio, com exceçÕo do

correspondêncio destinodo o quoisquer entidodes ou orgonismos

públicos, dondo conhecimento de deliberoções e de despochos

referenÌes o requerimentos, petições, reclomoções e exposições, no

ômbito dos funções otribuídos oo respetivo deportomento;

Dos compelêncios previslos no Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de obril, no

suo otuolredoçõo:

k) Promover os diligêncios que propiciem respostos céleres òs solÍcitoções

dos cidodõos, desìgnodomente prestor esclorecimentos sobre o
ondomento de processos, focultor informoções, remeter elementos,

opresentor ogrodecimentos;
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Nos termos do disposto no ortigo ló4.o do Codigo do Procedimento Administrotivo,

ficom rotificodos todos os otos oté oo momento proticodos no ômbito dos

competêncios subdelegodos pelo presente despocho.

As competêncios oro subdelegodos, nÕo prejudicom o exercício dos

competêncios próprios do dirigente subdelegodo, previsïqs no ortigo ì 5." do Lei

n." 49/2012, de 29 de ogosto, no suo otuol redoçõo, no ômbito do respetivo

unidode orgônico.

Nos foltos e impedimentos do Diretor do Deportomento de Sistemos de

lnformoçõo e Novos Tecnologios, os competêncios subdelegodos no presente

despocho sõo exercidos pelo Chefe do Divisõo de AdministroçÕo Gerol, Dro.

Colorino lsobel Sousq Pereiro.

O presente Despocho produz efeitos ò doto de 1 de julho de 2022.

Poços do Municí o chol, oos I 1 de julho de 2022

A Vice- nte Cômoro Municipol

Morio ristino A de Pedro Costo
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