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ASSUNTO : Subdelegação

de Competências

Em confonnidade com o ponto III, do Despacho Conjunto no 3
/2006, d,e 1 de
Março

de

2006,

por

conveniência

de

seryiço

e

de

forma

a

ag;t1zar

procedimentos, junto se anexa proposta de subdelegação de competência nos
Chefes de Divisão deste Departarnento,
autorização

Dina Vieira
DGUA/MJ

de V.Exa.

pffâ

a qual se solicita a respectiva

DEPARTAMEÌ.TTODE GESTÃO URBANÍSUCE E AMBIENTE

Subdelegação de Competências nos Chefes de Divisão
do Depantamento de Gestão Urbanística e Ambiente
I Ì Nos termos do disposto no artigo 7Oo da Lei no L6g
lgg, de l g de
Setembro, alterada e republicada pela Lei n" 5-A l2OO2, de 11 de Janeiro,

ç

tendo em. atenção o disposto no artigo 35o e segu.intes do Código do
Proced,irnentonAriiinistrativo, aprovado através do Decreto-Lei no 442lg1, de
15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n" 6196, de
31 de Janeiro, considerando o disposto na alínea a) do rÌo 1 do artigo 18o,
conjugado com o no 3 do artigo 29" do Decreto-Ifi no IgT 199,de 8 de Junho,
e consider4ndo ainda a delegação d.e competências efechrada pelo Presidente
da Cârnara Municipal nos Directores d,e Departamento, através do Despacho
Conjunto n'o 3 /2006, são subdelegad.as nos Chefes de Divisão abaixo
designados ou. a quem legaknente o substitrla, as seguintes competências:
Chefe de Divisão Adrninistrativa

de Licenciamentos,

Cremilde

F'erreira

Carvatho Fernand,es Silva Bento
(,

1 Assegurar a execução das deliberações da Assembleia Municipal e dar
cumprimento às decisões dos seus órgãos;
Exercer as competências necessárias à instmção dos proced.imentos e à
execuç4o das deliberações tomad.as em Câmara e das decisões tomadas
pelo Presidente da Câmara e pelos Vereadores com pelouro, tanto nas
matérias delegadas e subdelegadas como nas matérias não delegadas;
Convid€Ir os requ.erentes a suprir deficiências dos requerimentos e suprilas of;iciosamente por virhrde

de simples irregularidades

ou de mera

imperfeição na respectiva formulação;
Indeferir liminarmente
ped.ido seja ininteligrvel;

os requerimentos não identiÍicad.os e aqueles cujo

CÃUEne MUMcIPAL DE sAI{TAREM
DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSUCE E AMBIENTE

5 Enviar documentação a qualquer Serwiço Municipal para conhecimento
das decisões tomadas;
6 Proceder às notiÍicações e com.unicaçõesque forem devidas;
7 Informar os particulares, sempre que o requeriam, sobre o andamento dos
procedimentos em que sejam directamente interessados;
8 Autorizar

a

aos interessados de d,ocumentos juntos

rLstituição

a

processos;
9 Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias
com respeito pelo interesse do serviço;
1OJustificar ou injusüÍrcar faltas;
1 1 AutonzaÍ

a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas

interessad.os, relativas

a

processos or-l documentos

constantes

aos
de

processos arquivados e que caÍeçarÍÌ de despacho ou deliberação dos
eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas na lei;
12 AutonzaÍ

a reaJwação de despesas orçamentadas com a aquisição e

locação de bens móveis e serviços até ao limite de 250 Euros, em
conforrnidade com a legislação em vigor;
13 AssinaJr a correspondência e demais d.ocumentos necessários à execuçáo
das funções da Divisão Administrativa de Licenciamentos e ao exercício
das competências agora delegadas e subdelegadas;
14 Praticar outros actos e formalidades de carácter instmmental

necessários

ao exercÍcio da competência decisória do delegante ou sudelegantes;

Urbano,

Arqt".

l Assegurar a execução das deliberações da Assembleia Municipal

e dar

Chefe de Divisão

de Espaços Verdes e Equipamento

Catarina Avillez Durão Coelho Reis

cumprimento às decisões dos seus órgãos;

CAIVIARA MTINICIPAL DE SAIìTTARÉM
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2 Exercer competências necessárias à instmção dos proced.imentos
e à
execução das deliberações tomadas em Câmara e das decisões
tomadas pelo
Presidente da Câmara e pelos Veread.orescom pelouro, tanto
nas matérias
delegadas e subdelegadas como nas matérias não ,celegadas;
3 Convidar os requerentes a suprir deficiências dos requerimentos
e supri-las
oÍïciosamente pôr virtude de simples irregularidad.es ou de mera
imperfeição
na respectiva formulação;
4 Indeferir liminarmente os requerimentos não identiÍicad.os
e aqueles cujo
pedido seja ininteligível;
5 -Enviar documentação a qualquer Senriço Municipal para conhecimento
das
decisões tomadas;
6 Proceder às notiÍìcações e comunicações qu.e forem devidas;
7 Informar os parüculares, sempre que o requeriam, sobre
o and.amento
procedimentos em que sejam directamente interessados;
8 Autorizar a resütuição aos interessad.os de documentos juntos
processos;

dos

a

9 Aprovag e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas
a férias
com respeito pelo interesse do serviço;
10 JustiÍicar ou injustificar faltas;
11 AutonzaÍ

a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos
interessados, relativas a processos ou documentos consta'tes
de
proceséos arquivados e que careçam de despacho ou. deliberação
dos

eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecid.as na lei;
12 Autonzar a reaJtz'ação de d,espesas orçamentad.as com a aquisição

e

locação de bens móveis e serviços até ao limite d.e 2so Euros,
em
conformidade com a legislação em vigor;
13 Assina.r a correspondência e demais documentos necessários
à execução
das funções da Divisão de Espaços Verdes e Equipamento Urbalo e ao
exercÍcio das competêácias agora delegadas e subdelegad.as;
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14 Praticar outros actos e formalidades de carácter instmmental
necessários
ao exercício da competência decisória do delegante ou sudelegantes;
chefe

de Divisão

de Gestão urbauística,

Arqto. paulo Alexandre

pires

Cabaço

1 AssegLlrar a execução ,c.as,celiberações da Assembleia
Municipal e dar
cumprimento às decisões dos seus órgãos;
2 Exercer as competências necessarias à instmção
dos proced.imentos e à
execução das deliberações tomadas em Câmara e d,as
decisões tomadas pelo
Presidente da Câmara e pelos Veread.ores com. pelouro,
tanto nas matérias
delegadas e subdelegad.ascomo nas matérias não delegadas;
3 Convidar os requerentes a suprir deficiências dos
requerimentos
las oÍïciosamente por virtude

de simples irregularidades

e supri-

ou de mera

imperfeição na respectiva formulação;
4 Indeferir liminarmente os reqìr.erimentos não identiÍicados
e aqueles cujo
pedido seja ininteligrvel;
5 Enviar documentação a qualquer Serviço Municipal
das decisões tomadas;

para conhecimento

6 Proceder às notificações e comunicações que forem devidas;
7 Informar os particulares, sempre que o requeriam,
sobre o andamento dos
procedimentos em que sejam directamente interessados;
8 Autorizar

a restituição

aos interessad,os de

d,ocumentos juntos

a

processos;
9 Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes d.ecisões
relativas a férias
com respeito pelo interesse do serviço;
10 Justificar ou injustiÍicar faltas;
11 Autonzar

a passagem d.e certidões ou fotocópias autenticadas aos
interessados, relativas a processos ou documentos constantes

CAIVIARA MTIIIICIPAL DE SAIìTTARÉM
DEPARÍAMENTO OE CESTÃO URBANÍSTTCE E AMBIENTE

processos arquivados e que careçam de despacho
ou deliberação d.os
eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas
na lei;
12 Autor,zaÍ a realização de d,espesas orçarnentard.as
com a aquisição e
locação de bens móveis e serviços até ao limite
de 2s0 Euros, em
conformidade com a legislação em vigor;
13 Assinar "' toti.spondência e demais d.ocumentos
necessários a execução
das funções da Divisão de Gestão urbanística e Ambiente
e ao exercício
das competências agora delegadas e subdelegadas;
14 Garantir e controlar a execução do Serviço de Sanidade
e Higiene pública
Veterinária;
15 Praticar outros actos e formalidades de carácter instmmental
necessários
ao exercício da competência decisória do delegante ou
sud.elegantes;
u - São ratificados todos os actos administrativos entretanto
praticad.os que
estejam em conformidade com a presente subdelegação
d.ecompetências.
ur - o presente Despacho prod.uz efeitos imediatos.
Santarém, 2 de Maio de 2006
A Directora de Departamento de Gestão
lJ&anísüca e Ambiente,

Dina Vie

