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MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Editol n.o 483/2022

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

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

do Lei n.' 7512013, de 12 de seÌembro. no suo otuol redoçõo, delegodo pelo

Presidenie do Cômoro Municipol, otrovés do "Despocho de De/egoçÕo e

Subde/egoçÕo de Compefêncios do Presidenfe do Cômoro Municipol nos

Vereodores o lempo Infeiro", exorodo em 7 de obríl de 2022, publicitodo pelo

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

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

despocho de 12 de julho de 2022, respeitonte ò "Subde/egoçÕo de

CompeÍêncios no Diretoro do Deportomento de Gestõo Finonceiro e Potrimoniol",

cujo teor e publicodo em onexo oo presenfe editol.

Poços do Município do Funchol, oos l3 de julho de 2022

A Vice-Presi do moro Municipol

Morio o And Pedro Costo
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DESPACHO

SUBDETEGAçÃO DE COMPETÊNCIAS NA DIREToRA Do DEPARTAMENÏo DE GEsTÃo

FINANCEIRA E PATRIMONIAT

Considerondo:

O Modelo de Orgonizoçõo lnterno e Estruturo Nucleor dos Serviços do Município do
Funchol. publicodo medionte o Deliberoçõo n.o 215/2022, no Diórío do Repúblico,2."

Série, de I ì de morço de 2022, póginos 292 o 310;

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

dotodo de 7 de obril de 2022, pvblicitodo pelo EdÍtol n." 21512022, do mesmo doto e
publicodo no Diório de Notícios do ModeÍro e Jornol do Modeiro, edições de 9 de obril

de 2022;

O Despocho de DelegoçÕo e Subdelegoçõo de Competêncios do Presidente do
Cômoro Municípol Nos Vereodores o Tempo lnteiro, dotodo de 7 de obril de 2022,

publicitodo pelo Editol n." 21612Q22, do mesmo doÌo, 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
moteriolmente compeiente;

Que o delegoçõo de competêncios constítui um instrumento privilegiodo de gestõo,

propiciondo o reduçõo de circuitos de decisÕo e umo gestõo mois célere, eficiente e
eficoz no orgonizoçÕo e lromitoçõo dos processos, bem como o funcionomento

desburocrotizodo dos serviços;

O disposto, no orÌigo 3B.o do Regime Jurídico dos Autorquios Locois. oprovodo pelo Lei

n.'7512013, de ì2 de selembro, no suo redoçõo otuql, nos ortigos 44.o e seguintes e

55.o do Codigo do Procedimento Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n." 412015,

de 7 de joneiro, bem como o regime previsto no Lei n." 2/2OO4, de l5 de joneiro, no suo

redoçõo otuol, odoptodo ò odministroçõo locol pelo Lei n.o 49t2O12, de 29 de ogosto,

e odoptodo ò odministroçõo locol do Regiõo Autónomo do Modeiro pelo Decreto-

Legislotivo Regionol n." 26l2O0BlM, de 24 dejunho.
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Subdelego, oo obrigo do disposto no ortÍgo 38.", do citodo Regime Jur'rdico dos

Autorquios Locois e do n.o 2, do orfígo 46.", do Códígo do Procedímento

Administrotivo, no Dro. Moribell Rodriguez Freitos, Diretoro do Deportomento de

Gestõo Finonceiro e Potrímoníol, os seguinÌes competêncíos:

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

oprovodo pelo lei 75/2013, de 12 de selembro:

o) Representor o Município em ju2o e foro dele, no ômbito do otividode do

respetivo unídode orgônÍco, dependente do prótico de oto especiolmente

dirigÍdo o codo umo dos representoções em couso, nos termos do n." 4, do

ortigo 38." do Regíme Jurídico dos Autorquios Locois;

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

respetivo unidode orgônico;

c) Dor cumprímento òs deliberoções do ossembleio municipol, sempre gue

poro suo execuçõo sejo necessório o intervençõo do respetivo unidode

orgônico;

d) Autorizor o reolizoçõo dos despesos orçomentodos oté oo limite de

€.49.879,79, nos termos do n.o 3 do ortigo 29.o do Decreto-Lei n." 197lgg, de

0B de junho, com o exceçõo dos referidos no n.o 2 do ortigo 30.o do Lei n."

7512013, de l2 de setembro;

e) Autorizor o pogomento dos despesos reolizodos oté o limíte de €.49.879,79;

f) Envior oo Tribunol de Contos os documenfos que devom ser submetidos Ò

suo oprecioçõo, sem prejuízo do disposto nq olíneo ww) do n.o I do ortigo

33.' do suprocitodo diplomo;

g) Proticor os otos necessórios ò odministroçÕo conente do poÍrimónio do

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

unidode orgônico;

Dos competênclqs prevlslos no orligo 38.o do Regime Jurídico dos Autorquios

locois, oprovodo pelo Lel 75/2013, de l2 de setembro:
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h) Autorizor o reolizoçõo e o pogomento de despesqs em cumprímento de
conlrotos de odesõo cujo celebroçÕo Íenho sido outorizodo e com
cobÍmento no orçomento em vigor;

i) Autorizor o reolizoçdo de despesos oté oo montonie de €49.879,T9;

j) Autorizqr o restituiçõo oos interessodos de documentos juntos oos processos;

k) Autorizor o pqssogem de termos e Ídentidode, idoneidode e justíficoçõo

odministrotivo;

l) Autorizor o possogem de certidões ou fotocopios oulenticodos oos

interessodos, relotivos o processos ou documentos constontes de processos

orquivodos e que coreçom de despocho ou deliberoçõo dos eleiÌos locois,

com respeito pelos solvoguordos estobelecídos por Lei;

m) Proticor outros ofos e formolidodes de coróÌer instrumentol necessórios oo
exercício do competêncio decisório do subdelegonte desígnodomente,

ordenor o orquivo de processos instruídos no respetivo unidode orgônÍco,

cujos mondodos de notificoçõo sejom cumpridos, processos extintos por

coducidode, deserçõo, deficiêncio de Ínstruçõo ou folto de elementos de
oprecioçõo imputóveis oos requerentes, cumpridos os normos oplicóveis do
código de Procedimento Administrotivo e o legisloçõo específico que o
codo coso couber;

n) Assinor o expediente e correspondêncio, com exceçõo do
correspondêncio destinodo o quoisquer entidodes ou orgonísmos públicos,

dondo conhecimenlo de deliberoções e de despochos referentes o

requerimentos. petições, reclomoções e exposíções, no ômbito dos funções

otribuídos oo respetivo deportomento;

Dos compelêncios previslos no Decreto-Lel n.o l3s/g?, de22 de obrll, no suo

oluolredoçõo:

o) Promover os diligêncios que propiciem respostos céleres òs solicitoções dos

cidodÕos, designodomente prestor esclorecimentos sobre o ondomento de
processos, focultor informoçôes, remeter elementos, opresentor

ogrodecimentos.
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Nos termos do disposto no ortigo ló4.o do Código do Procedimento Administrotivo,

fÍcom rotíficqdos todos os otos oté oo momento proticodos no ômbÍlo dqs

competêncios subdelegodos pelo presente despocho.

As competêncios oro subdelegodos, nÕo prejudicom o exercício dos competêncios

própríos do dirigente subdelegodo. previstos no ortigo l5.o do Lei n.o 4912012, de 29 de

ogosto, no suo otuolredoçõo, no ombito do respetivo unidode orgônico.

O presente Despocho produz efeitos ò doto de I I de jvlho de 2022.

Poços do Município do Funchol, oos 12 de jvlho de 2O22

A Vic Cômoro Municipol

Morio Pedro Costo
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