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EDTTAL N.e 3251202t
Mandato 2OL7/2021
SUBDELEGIçÃo DE coMPErÊrucrns
Divisão Municipal de Obras Públicas e Equipamentos Municipais
Eng.e Roberto Carlos Correia Moura

Dúlio Gil Alves Freitas, Vereador da Câmara Municipal do Município de Santa Cruz, em cumprimento do
disposto no artigo 56e da Lei ne 75/2013, de 12 de setembro, torna público o teor do Despacho n.e 84/2021,
datado de 25 de outubro de 2O21, cujo conteúdo seguidamente se transcreve

"DESPACHO N.e 84/2027

Mandoto 2021/2025
SUBDELEGAçÃO Oe COMPETÊNC\AS

Divisão Municipalde Obras Públicas e Equipomentos Municipais
Eng.e

Po6"no Carlos Correía Moura

Considerando que:

'
'
'

A delegoção de competêncios tem como grande objetivo o simplificação dos procedimentos de forma a
permitir umo maior eficócia e eficiêncio da gestão municipal;
A delegação de competências constitui um instrumento de desconcentração administrativa, proporcionando
a redução de circuitos de decisão e umo gestão mais célere e desburocrotizodo;

A legislação em vigor permite, no âmbito dos competências delegados e subdelegodas pelo Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Mortiniano Martins de Sousa e usondo a foculdode
que me foi conferida e permitida por Lei, o que alude o art.e n.e 46.e do Código do Procedimento
Administrativo e do ort.e n.e 38.s da Lei n.e 75/2013 de 72 de setembro, em orticulação com o Lei n.e
49/2012 de 29 de agosto (Estatuto do Pessoal Dirigente dos Cômaras Municipois), subdeleao no Senhor
Eng.e go6"rto Carlos Correia Moura, otual Divisão Munícipal de Obras Públicas e Equipamentos
Municipais desto Autorquio, competêncio no espoço das otividades cometidos à referida Divisão,
nomeadamente:

7. Dar cumprimento

às deliberações da Assembleia Municipal, respeitantes à áreo de atividodes da mesmo
Divisão, sempre que para o sua execução sejo necessária a intervenção do Câmara Municipal;

2.
3.

Dar cumprimento às deliberações da Câmara Municipal, respeitantes à órea dos suas atividades;
Gerir os Recursos Humanos afetos à suo Divisão no que respeita òs seguintes matérios:

3.7.

Aprovar e olterar o Mapa de Férios e restantes decisões relativas o esta matéria, sem prejuízo
pelo regulor funcionamento do serviço e da salvaguardo do interesse público;

3.2. Justificorfoltas;
3.3. Homologar o ovaliação de desempenho
Sr. Chefe de Divisão não tenha sido o

dos trobalhodores ofetos à Divisão, nos casos em que o

ovaliodor;

3.4.

4.

Decidir em mqtério de organização e horário de trabolho, tendo em conto os orientoções
s u pe ri o rm e nte fi xad os ;
Autorizar a restituição oos interessodos de documentos juntos d processos que tramitem pela referido
Divisõo;

ga
;
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5.

al

a, '-.ì

Autorizar o pqssogem de certidões ou fotocópias outenticados oos interessodos, relativos o processos ou
documentos constontes de processos orquivados e que coreçam de despacho ou deliberoção dos eleitos
locais, com respeito pelos salvaguardas estabelecidos por Lei;

6. Autorizar
7. Autorizar

o passagem de termos de identidade, idoneidade e justifícação administrativa;
a possagem de certidões ou fotocópias autenticadas oos interessodos, relotivos a processos ou

documentos constontes de processos arquivodos e que careçom de despacho ou deliberação dos eleitos
locois;

8. Praticor outros atos e formalidades de coróter instrumental necessários

oo exercício da competêncio

decisória do delegonte;

9.

Assinar

ou visor os documentos de mero expediente da Câmaro Municipal, nomeadamente

a

correspondência com destino o quaisquer entidades ou organismos públicos, com ressalvo do definido
no ponto 10 do presente despacho;
70. No âmbito das competêncios genericamente atribuídos neste Despocho, cumpre proceder ò definiçõo do
quodro de concretização da competência para assinor ou visar a correspondência da Câmaro Municipal
com destino o quoisquer entidades ou orgonismos públicos. Assim, para efeitos do presente Despacho,
inscrevem-se no conceito em opreço, os designados "Ofícios" que, não contendo qualquer decisão da

signotário, se destinem meramente a transmitir a terceiro, decisão jó proferide, ou d recolher os
elementos necessórios à marcha do procedimento, à instrução do processo, ou à formoção da decisão,
no guadro do Serviço instrutor responsóvel pelo morcho do procedimento administrativo, pelo sucessão
ordenada de otos e formalidades inerentes à formaçõo e manifestação do vontode do Administração, ou
à execuçõo. Concretizondo, o documento de mero expediente não contém qualquer decisão do
signatário o menos que se enquodre nos poderes que lhe foram oportunamente subdelegodos. Como
decorre do princípio geral em matérios de delegoção de poderes, o signatório poderá ovocor, coso a
coso, e sempre que o repute oconselhóvel, o subdelegação de assinatura oro efetuado;

77. O Chefe de Divisão seró substituído nas suo faltas e impedimentos ou gozo de férios, e com o intuito de
garantir o normol funcionomento dos serviços, por mim e no minha ousêncio ou impedimentos pelo
Exmo. Senhor Presidente do Cômoro;

72. Deveró, quando solicitado, o Senhor Chefe de Divisão prestor informação detolhada sobre o exercício da
competência que nele fica oqui delegado.
73. As competêncios delegadas e subdelegadas no presente despocho ndo são subdelegóveis;

14. O presente despacho produz efeitos o portir da suo ossinotura, considerando-se rotificados, nos termos
do artigo 764.e do Codigo do Procedimento Administrativo, todos os otos entetanto praticados que se
incluom no ômbito dos poderes ora delegados, desde o dio 20 de outubro de 2027.
75. Os atos de delegação ou subdelegação de poderes estão sujeitos a publicação, nos termos
t|g.e (47.e, n.e 2 CpA).'

Para constar
costume.

do artigo

e devidos efeitos, mandei passar o presente edital que será afixado nos lugares públicos do

Paços do Concelho de Santa Cruz,26 de outubro de2O2I.
O Vereador,

L's

o,

G. \r'
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Dúlio GilAlves Freitas
GAP/cq
Vereadot no uso da nomeação que lhe advém do Despacho Ne 77/2021 (Nomeação de Vereadores em Re8ime dê Tempo lnteiro), de 19 de outubro de 2021, publicitado pelo
Edital ne 316/2021, com os seguintes Pelouros: Urbanismo e Ordenamento do Território; Regeneração Urbana; Obras Públicas Municipais; Rede Viária e Trânsito; Transportes
Públicos e lnfraestruturas; Toponímia; lnformação, Geografia e Cadastro; Fiscalização Municipal na área do Urbanismo e das Obras Públicas, no uso da competência que lhe
advém do Despach o n.e 791202! (Delegação e 5ubdelegação de Competências), de 19 de outubro de 2021, publicitado pelo Edital n.e 318/2021.
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