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CÂMARA MUNICIPAL
PRESIDENTE
Despacho Conjunto n.o 3/2006
Assunto: Deleqacão. e Subdeleqação de Competências nos Direc'tores de
Departamento.
l-

Nos termosdo dispostono artigo70o da Lei n.o 169/99,de 18 de Setembro,
alteradae republicadapela Lei n.o$A/2002, de 11 de Janeiro,tendoem atençãoo
disposto no artigo 35o e seguintesdo Codigo do ProcedimentoAdministrativo,
aprovadoafravés do.Decreto-Lein.o 4y'l2191,
de 15 de Novembro,considerandoo
dispostona alíneaa) do n.o1 do artigo180,conjugadocomo n.o3 do artigo29oambos
do Decreto-Lein.o 197/99,de 8 de Junho,ê considerandoainda a delegaçâode
competências
efectuadapelaCâmaraMunicipalno Presidente,
atravésda Deliberação
tomada em reunião de 2OO5l10/31,
e as competênciasque foram delegadase
subdelegadaspelo Presidenteda Câmara Municipalnos Vereadores,através do
Despachon.o8lPl2OO5,
de 2OO5l1Ol31,
são delegadase subdelegadas
nos Directores
de Departamentoabaixo designados,ou em quem os substitua legalmente,as
seguintescompetências:
A - Directora do DepaÉamentode Administraçãoe Finangâs,Catarina lsabel
LoureiroMartinhoMalha:
1. Assegurara execuçãodas deliberaçõesda AssembleiaMunicipale dar
cumprimentoàs decisõesdos seusórgâos;
2. Exercer as competênciasnecessáriasà instruçãodos procedimentose à
execuçãodas deliberações
tomadasem Câmarae das decisõestomadaspelo
Presidenteda Câmarae pelos Vereadorescom pelouro,tanto nas matérias
delegadase subdelegadas
comonas matériasnãodelegadas;
3. Convidaros requerentesa suprir deficiênciasdos requerimentose supri-las
por virtudede simplesinegularidades
oficiosamente
ou de meraimpeúeiçãona
respectivaformulação;
4. Indeferir liminarmenteos requerimentosnão identificadose aqueles cujo
pedidosejaininteligível;
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das
a qualquerServiçoMunicipalpara conhecimento
5. Enviardocumentação
decisõestomadas;
que foremdevidas;
6. Procederàs notificaçôese comunicações
sempreque o requeiram,sobre o andamentodos
7. Informaros particulares,
procedimentos
em que sejamdirectamenteinteressados;
8. Organizaros processosde hastaspúblicas;
de documentosjuntosa processos;
9. Autorizararestituiçaoaos interessados
10.Aprovare alteraro mapade fériase restantesdecisõesrelativasa fériascom
respeitopelo interessedo serviço;
faltas;
11.Justificarou injustificar
e em dias
12.Autonzar,nos termosda lei, a prestaçãode trabalhoextraordinário
e feriados;
de descansosemanal,descansocomplementar
13.Autonzar,nos termosda lei, as despesas,deslocaçõese ajudasde custo no
territórionacional;
14.AutonzaÍ a passagem de certidões ou fotocopias autenticadas aos
interessados,relativasa processosou documentosconstantesde processos
arquivados,e que careçamde despachoou deliberaçãodos eleitoslocais,com
por lei;
estabelecidas
respeitopelassalvaguardas
15.Autonzara renovaçãode licençasque dependaunicamentedo cumprimento
ou similarespelosinteressados;
de formalidadesburocráticas
com a aquisiçãoe locação
16.Autonzara realizaçãode despesasorçamentadas
com a
de bensmóveise serviçosaté ao limitede € 1.246,99,êffi conformidade
legislaçãoem vigor;
17.Assinara corespondênciae demaisdocumentosnecessáriosà execuçãodas
funções do Departamentode Administraçãoe Finançase ao exercíciodas
agoradelegadase subdelegadas;
competências
18.Assegurara realizaçãodos procedimentosconcursaisrelativosà locaçãoe
aquisiçâode bens e serviços,nos termosdo Decreto-Lein.o 197/99,de 8 de
competindo-lhe,
ao funcionamento
dosserviçosmunicipais,
Junho,necessários
proporos funcionáriosaptosa integraros Júrise ComissÕes
designadamente,
de Concurso;
19.Emitiro cartãode feirantee o de vendedorambulante:
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de ciclomotores;
20. Emitirlivretese efectuartransferências/averbamentos
21. Pnticar outrosactos e formalidadesde carácterinstrumentalnecessáriosao
exercÍcioda competênciadecisóriado deleganteou subdelegante.
B

Direc'tor do Departamento de Obras e Equipamentos, em regime de

substituição,ManuelAugustoMachadoAgudo:
1. 'Assegurara execuçãodas deliberaçõesda AssembleiaMunicipale dar
às decisõesdos seusórgãos;
cumprimento
2. Exercer as competênciasnecessáriasà instruçãodos procedimentose à
execuçâodas deliberações
tomadasem Câmarae das decisõestomadaspelo
Presidenteda Câmarae pelos Vereadorescom pelouro,tanto nas matérias
comonas matériasnãodelegadas;
delegadase subdelegadas
3. Convidaros requerentesa suprirdeficiênciasdos requerimentos
e supri{as
porvirtudede simplesinegularidades
ou de meraimperfeição
oficiosamente
na
respectivaformulação;
4. Indeferir liminarmenteos requerimentosnão identificadose aqueles cujo
pedidosejaininteligível;
5. Enviardocumentaçâo
a qualquerServiçoMunicipalpara conhecimento
das
decisõestomadas;
que foremdevidas;
e comunicações
6. Procederàs notificaçÕes
7. Informaros particulares,
sempreque o requeiram,sobre o andamentodos
procedimentos
interessados;
em que sejamdirectamente
de documentosjuntosa processos;
8. Autorizara restituiçãoaos interessados
L Aprovare alteraro mapade fériase restantesdecisõesrelativasa fériascom
respeitopelointeressedo serviço;
10.Justificarou injustificarfaltas;
11.Autonzar,nos termosda lei, a prestaçãode trabalhoextraordinário
e em dias
de descansosemanal,descansocomplementar
e feriados;
12.Autonzar,nos termosda lei, as despesas,deslocações
e ajudasde custono
tenitorionacional;
13.Autonzat a passagem de certidões ou fotocopias autenticadas aos
interessados,relativasa processosou documentosconstantesde processos

f

M

v

CEUENE MUNICIPAL
PRESIDENTE

%

arquivados,e que careçamde despachoou deliberaçãodos efeitoslocais,com
respeitopelassalvaguardas
estabelecidas
por tei;

14-Autonzara realizaçâode despesasorçamentadascom a aguisiçãoe locação
de bensmóveise serviçosaté ao limitede € 1.246,99,em conformidade
com a
legislaçãoem vigor;
15' Assinara corespondênciae demaisdocumentosnecessáriosà execução
das
'
funçõesrdo Departamentode Obras e Equipamentose ao exercício
das
competências
agoradelegadase subdelegadas;
16.AsseguÍara realizaçãodos procedimentos
cpncursaisrelaüvosa empreitadas
de obras públicas,nos termos do Decreto-Lein.o 5g/gg, de 2 de Março,
necessáriosao funcionamentodos serviços municipais,competindolhe,
designadamente,propor os funcionáriosaptos a integraras Comissões
de
Concurso;
17.Garantire controlara execuçãodo Serviçode Apoioe Fiscalização
Técnicano
que respeitaàs empreitadasde obrasmunicipais;
18.Praticaroutrosactos e formalidadesde carácterinstrumentalnecessários
ao
exercícioda competênciadecisóriado deleganteou subdelegante.
C - Dircc'torado D'epartamentode Gestão Urbanísticae Ambiente, em
regime de
substituição,Dina Fernandapereira Meira Luiz Gomes:
1- Assegurar a execução das deliberaçõesda AssembleiaMunicipal
e dar
cumprimentoàs decisõesdos seusórgãos;
2' Exercer as competênciasnecessáriasà instruçãodos procedimentos
e à
execuçãodas deliberações
tomadasem Câmarae das decisõestomadaspelo
Presidenteda Câmarae pelos Vereadorescom pelouro,tanto nas matérias
delegadase subdelegadas
comonas matériasnão delegadas;
3' Convidaros reguerentesa suprir deficiênciasdos requerimentose
supri-las
oficiosamente
por virtudede simplesinegularidades
ou de meraimperfeiçãona
respectivaformulação;
4' Indeferir liminarmenteos requerimentosnão identificadose aqueles
cujo
pedidoseja inintetigível;
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5. Enviar documentaçãoa qualquerServiçoMunicipalpara conhecimentodas
decisôestomadas;
que foremdevidas;
6. Procederàs notificaçôese comunicações
7. Informaros particulares,
sempreque o requeiram,sobre o andamentodos
procedimentos
em que sejamdirectamenteinteressados;
8. Autorizara restituiçãoaos interessados
de documentosjuntosa processos;
'Aprovar
9,
c alteraro mapade fériase restantesdecisõesrelativasa fériascom
respeitopelointeressedo serviço;
10.Justificarou injustificarfaltas;
11.Autonzar,nos termosda lei, a prestaçãode trabalhoextraordinário
e em dias
de descansosemanal,descansocomplementar
e feriados;
12.Autonzar,nos termosda lei, as despesas,deslocaçõese ajudasde custo no
tenitorionacional;
13.Autonzar a passagem de certidôes ou fotocópias autenticadas aos
interessados,relativasa processosou documentosconstantesde processos
arquivados,e que careçamde despachoou deliberaçáodos eleitoslocais,com
respeitopelassalvaguardas
por lei;
estabelecidas
14.Autonzara realizaçãode despesasorçamentadas
com a aquisiçáoe locação
de bensmóveise serviçosaté ao limitede € 1.246,99,êffi conformidade
coma
legislaçãoem vigor;
15.Assinara corespondênciae demaisdocumentosnecessáriosà execuçáodas
funçÕesdo Departamentode GestãoUrbanísticae Ambientee ao exercício
das competências
agoradelegadase subdelegadas;
16.Garantire controlara execuçãodo Serviçode Sanidadee HigienePública
Veterinária;
17.Praticaroutrosac{ose formalidadesde carácterinstrumentalnecessáriosao
exercícioda competênciadecisóriado deleganteou subdelegante;
18. No âmbitodo RegimeJurídicoda Urbanizaçãoe da Edificação- Decreto-Lei
n.o555/99,de 16 de Dezembro,com as alteraçõesintroduzidaspelo DecretoLei n.o17712001,
de 4 de Junho:
18.1. Autorizaçãoadministrativa
de utilizaçãode edifíciosou suas fracções,
bem como as alteraçõesà mesmaque não se encontremprevistasna
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alíneae) do n.o3 do artigo40do aludidodiplomalegal("exvi" do n.o2
do artigo5o);
18.2, Direcçâo da instrução do procedimentode controlo prévio das

183 ;::ï:i:ï:ï::i:J:: [::ffiï:ï,:xua' (exvid.n. e
do artigo11o);
'18,4.

Nostermose condiçõesconstantes
do n.o2 e 3 do artigo110do aludido
diplomalegal,proferirdespachode rejeiçaoliminardo pedido("exvi"do

n.o9 do artigo11o);
18.5. Suspensãodo procedimento
("exvi"do n.og do artigo11o);
18.6. Consultaa entidadesextemasao Município("exvi" do n.o12 do artigo
190);

18.7. Emissãodo alvaráde licençaou autorizaçãode operaçõesurbanísticas
("exvi"do artigo75").
D - Director do DepaÉamentode Assuntos Culturaise Sociais, Nuno FerreiraC.
Domingos:
1. Assegurara execuçâodas deliberaçõesda AssembleiaMunicipale dar
cumprimentoàs decisõesdos seusórgãos;
2. Exercer as competênciasnecessáriasà instruçãodos procedimentose à
execuçãodas deliberações
tomadasem Câmarae das decisõestomadaspelo
Presidenteda Câmarae pelos Vereadorescom pelouro,tanto nas matérias
delegadase subdelegadas
comonas matériasnãodelegadas;
3. Convidaros requerentesa suprir deficiênciasdos requerimentose supri-las
por virtudede simplesinegularidades
oficiosamente
ou de memimperfeiçãona
respectivaformulação;
4. lndeferir liminarmenteos requerimentosnão identificadose aqueles cujo
pedidosejaininteligível;
5. Enviardocumentação
a qualquerServiçoMunicipalpara conhecimento
das
decisõestomadas;
6. Procederàs notificaçõese comunicações
que foremdevidas;
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7. Informaros particulares,
sempreque o requeiram,sobre o andamentodos
procedimentos
em que sejamdirectamenteinteressados;
8. Autorizara restituiçãoaos interessados
de documentosjuntosa processos;
9. Aprovare alteraro mapade fériase restantesdecisõesrelativasa fériascom
respeitopelo interessedo serviço;
10. Justificarou injustificar
faltas;
11.'Autoriza6nos termosda lei, a prestaçãode trabalhoextraordinário
e em dias
de descansosemanal,descansocomplementar
e feriados;
12.Autonzar,nos termosda lei, as despesas,deslocaçõese ajudasde custo no
tenitorionacional;
13.Autonzar a passagem de certidões ou fotocopias autenticadas aos
interessados,relativasa processosou documentosconstantesde processos
arquivados,e que careçamde despachoou deliberaçãodos eleitoslocais,com
respeitopelassalvaguardas
por lei;
estabelecidas
14.Autonzara realizaçãode despesasorçamentadas
com a aquisiÉo e locaçâo
de bensmoveise serviçosaté ao limitede € 1.246,99,êffi conformidade
com a
legislação
em vigor;
15.Assinara corespondênciae demaisdocumentosnecessáriosà execuçãodas
funçõesdo Departamento
de AssuntosCulturaise Sociaise ao exercíciodas
competências
agoradelegadase subdelegadas;
16.Praticaroutrosactos e fomalidadesde carácterinstrumentalnecessáriosao
exercícioda competênciadecisóriado deleganteou subdelegante.
ll - São ratificadostodos os actosadministrativos
entretantopraticadosque estejam
em conformidadecom a presentedelegaçãoe subdelegação
de competências.
lll - Os Directoresde Departamentoficam autorizadosa subdelegaralgumasdas
competênciasreferidasno pontoI nos respectivosChefesde Divisão,quandotal seja
legalmente
admissível.
lV - O presentedespachoproduzefeitosimediatos.
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V - Com a entradaem vigor do presentedespachoficam revogadosos Despachos
Conjuntosn.o 1nOA6,de 2 de Janeirode 2006, e n.o 2t2}ffi, de 3 de Fevereirode
2006.
Vl - Nos termosdo n.o 1 do artigo 39odo Códigodo PrccedimentoAdministrativo,
aprovadoatravésdo Decreto-Lein.o 442191,de 15 de Novembro,ficama constarem
anexo ao presente despacho, para dele tazer parte integrante, as directivas
vinculátivasdirigidasaos Directoressobre o modo como devem ser exercidosos
poderesagoradelegadose subdelegados.
Edifíciosededo Municípiode Santarém,em 01 de Marçode 2006.
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O Presidente
da Câmara

Francisco MariaMoitaFlorcs

RamiroJosé Jerónimo de Matos
O Vereador

< áà -

na#.losé Rodriguesdos Santos
A Vereadora

tj Cua c^fr, gô ïìrs{r er:rc-t .,
Lígia Gorujo Reis Batalha
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ANEXO
('ex vi" do pontoVl do DespachoConjunton.o3/2006,de 1 de Margode 2006)

| - Atendendoque, pelo DespachoConjunton.o312006,de 1 de Marçode 2006, ao
qual o. presente.fica anexo para dele fazer parte integrante,foram delegadase
subdelegadascompetênciasnos Exm.osDirectoresde Departamentoda Câmara
Municipalde Santarém,cumpre,nos termosdo n.o 1 do artigo39o do Codigodo
ProcedimentoAdministrativo,
aprovadoatravésdo Decreto-Lein.o 442191,de 15 de
Novembro,emitir directivasvinculativasdirigidasaos aludidos Directoressobre o
modocomodevemser exercidosos poderesdelegadose subdelegados:

pelaLei n.o
A - Nostermosda Lei n." 2l2OO4,
de 15 de Janeiro,alteradae republicada
5112005,de 30 de Agosto, aplicadaà AdministraçãoLocal pelo Decreto-Leirì.o
9312OO4,
de 20 de Abril:
1 . É missão do pessoal dirigente garantir a prossecuçãodas atribuições

cometidasao respectivoserviço, assegurandoo seu bom desempenho
através da optimizaçãodos recursoshumanos,financeirose materiaise
promovendoa satisfaçâodos destinatários
da sua actividade;
2 . Os titulares dos cargos dirigentesestão exclusivamenteao serviço do
interessepúblico,devendoobservar,no desempenho
das suasfunções,os
valoresfundamentaise princípiosda actividadeadministrativa
consagrados
na Constituiçaoe na lei, designadamente
os da legalidade,justiça e
imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade,
transparênciae boa-fé,por forma a asseguraro respeitoe confiançados
funcionáriose da sociedadena Administração
Local;
3. Os titularesdos cargosdirigentesdevem promoveruma gestão orientada
para resultados,de acordo com os objectivosdefinidos superiormente,
definindoos recursosa utilizare os programasa desenvolver,
aplicandode
formasistemáticamecanismosde controloe avaliaçãodos resultados;
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4- A actuaçãodos titularesde cargosdirigentesdeveser orientadapor critérios
de qualidade, eficácia e eficiência, simplificaçãode procedimentos,
cooperação,comunicaçâo
eficaze aproximação
ao cidadão;
5. Na sua actuação,o pessoaldirigentedeve liderar,motivare empenharos
seus funcionáriospara o esforçoconjuntode melhorare asseguraro bom
desempenhoe imagemdo serviço;
6- O exscício de cargosdirigentes,nos termosdo artigo 12odo Decreto-Lein.o
93/2004,de 20 de Abril,é feitoem regimede exclusividade:
6-1-

O regime de exclusividadeimplica a renúncia ao exercício de
quaisqueroutras actividadesou funções de naturezaprofissional,
públicas ou privadas,exercidascom carácter regular ou não, e
independentemente
da respectivaremunemção,sem prejuízo do
dispostonos n.os3,4,5 e 6 do artigo160da Lei n.o2l2}O4,de15 de
Janeiro,alteradae republicadapela Lei n.o51/2005,de 30 de Agosto,
aplicadaà Administração
LocalpeloDecreto-Lei
n.ogg/2004,de 20 de
Abrit;

6-2-

A violaçãodo dispostono artigo 1ôoda Lei n.o 2l2OO4,de 15 de
Janeiro,alteradae republicadapela Lei n.oilnAOq de 3Ode Agosto,
aplicadaà Administração
LocalpeloDecreto-Lei
n.o93/2004,de 20 de

Abril,constituifundamentoparadar por findaa comissãode serviço;
7- O pessoal dirigente está sujeito ao regime de incompatibilidades,
impedimentos
e inibiçõesprevistosnas disposiçõesreguladomsde conflitos
de interessesresultantesdo exercíciode funçõespúblicas,designadamente
nas constantesdo Decreto-Lein.o413/93,de 23 de Dezembro,e nas dos
artigos44oa 51odo código do procedimento
Administrativo;
7-1-

A violaçãodo dispostono artigo 17oda Lei n.o 212O04,
de 15 de
Janeiro,afteradae republicadapela Lei n.o51/2005,de 30 de Agosto,
aplicadaà Administração
LocalpeloDecreto.Lein.o93/2004,de 20 de

Abril,consütuifundamentoparadar por findaa comissãode serviço;
8- Alémdas competências
que foramdelegadase subdelegadas
nos Directores
de Departamento,compet+lhesexerceras previstasno artigo40do DecretoLei n.o9312OO4.
de 20 de Abrit.
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B - Nos termosdo artigo 71o da Lei n.o 169/99,de 18 de Setembro,alteradae
repubficadapela Lei rì.o íN2OO2, de 11 de Janeiro,o pessoaldirigentetem a
obrÍgaçãode informar por escrito, no processo,se foram cumpridastodas as
obrigaçõeslegaisou regulamentares,
relativamente
a todosos processosque coram
pelos serviçosque dirigeme careçamde decisãoou deliberaçãodos eleitoslocais,
assimcomodevèmemitirpréviainformaçãoescritano âmbitoda instruçãode pedidos
de parecera submeterà administração
central.

C - Nostermosdo Decreto-Lein.o259/98,de 18 de Agosto:
1 . Só é admitida a prestação de trabalho extraordinárioquando as
necessidadesdo serviço imperiosamenteo exigirem, êffi virtude da
acumulaçãoanormalou imprevistade trabalhoou da urgênciana realização
de tarefas especiaisnão constantesdo plano de actividadese, ainda, êffi
situaçõesque resultemde imposiçãolegal;

2. O trabalho extraordinárionão pode exceder duas horas por dia, nem
ultrapassarcentoe vintehoraspor ano, exceptoquandose trate de pessoal
referidono n.o5 do aúigo27odo aludidodiplomalegal,
3. A prestaçâode trabalhoextraordinário
não pode determinarum períodode
trabalhodiáriosuperiora novehoras;
4. Os funcionáriose agentesnão podem,em cada mês, receberpor trabalho
extraordinário
maisdo que um terçodo índiceremuneratorio
respectivo,pelo
que não podeser exigidaa sua realizaçâoquandoimpliquea ultrapassagem
desse limite, excepto nas situaçõesreferidasno n.o 4 do artigo 30.o do
aludidodiplomalegal;
5. A prestação de trabalho em dia de descanso semanal, de descanso
complementar
e em feriadopode ter lugarnos casose nos termosprevisto
no artigo260do aludidodiplomalegal;
6. A prestaçãode trabalho extraordinárioe em dia de descansosemanal,
descansocomplementar
e feriado,fica obrigatoriamente
sujeitaa autorizaçâo
prévia,a concedercom a antecedênciamínimade quarentae oito horas,
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exceptuando,quantoaos feriados,os serviçosque, por força da actividade
exercida,laboremnormalmente
nessedia;
7. Os dirigentesdevemlimitarao estritamenteindispensávela autorizaçãode
trabalho extraordinário,e em dias de descanso semanal, descanso
complementar
e feriados;
8. Os funcionáriose agentesque tenhamrecebidoindevidamente
quaisquer
'
abonos são obrigadosà sua reposição,pela qual ficam solidariamente
responsáveis
os dirigentesdos respectivosserviços.

D - Nos termosdo n.o 1 do artigo 27odo Decreto-Lein.o 24184,de 16 de Janeiro
(EstatutoDisciplinardos Funcionários
e Agentesda Administração
Central,Regionale
Local),a pena de cessaçãoda comissãode serviçoserá aplicadaaos dirigentese
que:
equiparados
1 . Não procedamdisciplinarmente
contrafuncionáriose agentesseussubordinados
pelasinfracçõesde que tenhamconhecimento;
2. Não participemcriminalmenteinfracçãodisciplinarde que tenhamconhecimento
no exercíciodas suasfunçõese que revistacarácterpenal;
3. Autorizem,informem favoravelmenteou omitam informaçãorelativamenteà
admissãoou permanênciade pessoalem contravençãodas normasreguladoras
da admissãona funçãopública.

Regulamentodo Sistema de Controlo Intemo (RSCI - POCAL) da Câmara
Municipalde Santarém:
E

1. Os Directoresde Departamento
devem,a todo o momentoe no âmbitoda
sua actuação,ter em atençãoao previstono RSCI,devendoobservaros
princípios orçamentais, contabilísticose as regras previsionais aí
estabelecidas,
bem comotodosos procedimentos
previstos
contabilísticos
no POCAL:
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delegadase
no âmbitodas competências
2. Os Directoresde Departamento,
devemter em especialatençãoque nenhumadespesa
subdelegadas,
pode ser assumidasem que haja uma cabimentaçãoorçamentale uma
autorizaçãoprévia expressa, sendo em caso contrário, para efeitos
pessoaldo seu
intemos,consideradainexistente,com responsabilização
autor.
.
ll - Os Oir""tor.s de Departamentodevem prestarmensalmente,ao Presidenteda
Câmara ou ao Vereador do respectivopelouro, conforme o caso, informação
detalhadasobre todas as autorizaçôesde trabalho extraordinário,e em dias de
descansosemanal,descansocomplementare feriados,e sobretodas as despesas,
deslocaçõese ajudasde custoautorizadas,a qual deveráser remetidamensalmente,
por coÍreio electrónico,até ao dia I do mês seguinte(conformemodelo a enviar
posteriormente
aos Directores).
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