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DESPACHO 
 

 

Registo Data do Despacho Processo Serviço emissor 
 

Despacho n.º 21776 / 2018 11/12/2018 2018/100.10.600/6 Gabinete de Apoio à Presidência e 

Vereação 

 
 

ASSUNTO: 
Subdelegação de Competências da Vereadora Filipa Faria na Chefe da Divisão de Ordenamento 

do Território 

 
Considerando: 

Que a delegação e subdelegação de competências são instrumentos privilegiados de gestão, 

competindo aos seus titulares a promoção da sua adoção, enquanto meios que propiciam a 

redução de circuitos de decisão e, consequentemente, uma gestão mais célere e 

desburocratizada. 

A delegação e subdelegação de competências que me foram efetuadas pelo Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, com faculdade de subdelegação, através do despacho datado de 

01/11/2018, subdelego, ao abrigo do disposto no art.º 36.º, nº 2 e art.º 38.º da Lei nº 

75/2013, de 12/09, na redação atual, na Chefe da Divisão de Ordenamento do 

Território, Arq. Maria de Fátima Guiomar de Matos: 

I. No âmbito da organização, funcionamento e gestão: 

 

1. A Direção dos procedimentos inerentes às competências que me foram delegadas e 

subdelegadas conferindo-me poderes para a tomada de decisão final e que se 

enquadram no quadro de competências da unidade orgânica que dirige, nos termos do 

regulamento de serviços em vigor ao abrigo do disposto no artigo 55.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 

Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da 

competência decisória do delegante ou subdelegante. 

E, neste âmbito, a competência para assinar e visar correspondência e o necessário à 

mera instrução de processos, bem como a notificação de atos emanados pelo delegante, 

nos termos do disposto no artigo 22.º, n.º 8 da Lei da Modernização Administrativa. 

2. Ao abrigo do disposto no artigo 38.º em conjugação com o artigo 35.º do anexo I da Lei 
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75/2013, de 12 de setembro: 

a. Executar as deliberações da câmara municipal; 

b. Dar cumprimento às deliberações da assembleia municipal; 

c. Autorizar termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a essa formalidade, 

designadamente livros de obra; 

d. Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos; 

e. Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e justificação 

administrativa; 

f. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, 

relativas a processos ou documentos constantes de processos arquivados e que 

careça de despacho ou deliberação dos eleitos locais; 

g. Emitir alvarás exigidos por lei na sequência da decisão ou deliberação que confiram 

esse direito; 

h. Conceder licenças de ocupação de via pública por motivos de obras; 

i. Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cumprimento de 

formalidades burocráticas ou similares pelos interessados; 

II. No âmbito da gestão e direção dos recursos humanos: 

a. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias, sem 

prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 

público;  

b. Justificar faltas;  

 

Sem prejuízo das competências ora referidas deve o dirigente exercer as demais que lhe são 

conferidas pela Lei, em especial as previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente Adaptado à 

Administração Local, designadamente as previstas no artigo 15.º, bem como as previstas na 

Lei da Modernização Administrativa. 

No exercício das competências referidas deve ser sempre assegurada a submissão a 

despacho dos assuntos que dependam da resolução/decisão do executivo, de forma 

devidamente instruída e fundamentada. 
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No exercício das competências subdelegadas deve ser sempre mencionada essa qualidade, 

em cumprimento do artigo 48.º do Código de Procedimento Administrativo. 

O subdelegado deve informar o subdelegante das decisões geradoras de custo ou proveito 

financeiro proferidas ao abrigo da subdelegação. 

As competências ora subdelegadas são passiveis de subdelegação. 

A presente subdelegação de competências é publicada de acordo com o previsto no n.º 2 do 

artigo 47.º do Código do Procedimento Administrativo. 

O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de novembro de 2018, ficando deste 

modo ratificados todos os atos que tenham sido praticados no âmbito dos poderes ora 

subdelegados. 

 

 

A Vereadora 
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 1 de novembro de 2018) 
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