
 

 
 
Delegação de competências da Câmara 
Municipal no Presidente da Câmara para o 
mandato 2021 - 2025  
 
 
 

Considerando que a delegação de competências constitui um instrumento de 
simplificação destinado a conferir eficácia à gestão administrativa, permitindo 
mais celeridade aos processos e simplificação de procedimentos, o Executivo 
Municipal deliberou em 21.out.2021 aprovar a delegação de competências 
próprias da Câmara Municipal no Presidente da Câmara, Paulo Figueiredo, nos 
termos seguintes: 

 
• As previstas nas alíneas d), f), g), h), l), q), r), t), v), w), x), y), bb), cc), dd), 

ee), ff), gg), ii), jj), kk), ll), mm), nn), pp), qq), rr), ss), tt), uu), ww), xx), yy), zz), bbb), 

do nº. 1, do artigo 33º., bem como as alíneas b) e c), do artigo 39º., todas da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro;  

 

• No âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, as previstas nos nºs. 

1 e 4, do artigo 5º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 

atual; 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delegação e subdelegação de competências no 
Vice-Presidente e nos os Vereadores a Tempo 
Inteiro 

Considerando que a delegação de competências constitui um instrumento de 
simplificação destinado a conferir eficácia à gestão administrativa, permitindo 
mais celeridade aos processos e simplificação de procedimentos, o Presidente 
da Câmara, Paulo Figueiredo, proferiu despacho datado de 21 de outubro de 
2021, a delegar e subdelegar competências nos termos seguintes: 
 

VICE-PRESIDENTE – Engº. António Caiado 

 

1. Delegação 

a) As previstas no artigo 35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro; 

b) A prevista no nº. 7, do artigo 13º., do Sistema de Indústria Responsável, 

aprovado do Decreto-Lei nº. 169/2012, de 01 de agosto, na redação do Decreto-

Lei nº. 73/2015, de 11 de maio; 

c) As previstas no nº. 3, do artigo 5º., nº. 2, do artigo 8º., nºs.1, 2 e 7, do artigo 11º., 

no artigo 75º. e nº. 1, do artigo 94º., todas do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua redação atual;  

d) As previstas no nº. 9, do artigo 6º., no nº. 3, do artigo 9º., do Decreto-Lei nº. 

128/2014, de 29 de agosto, na sua redação atual;  

e) A prevista no artigo nº. 23º.-A, do Decreto-Lei nº. 80/2017, de 30 de junho;  

f) A prevista no nº. 1, do artigo 160º., do Decreto-Lei nº. 98/2018, de 27 de 

novembro;  

g) A prevista no nº. 2, do artigo 3º., do Decreto-Lei nº. 107/2018, de 29 de 

novembro; 

 

2. Subdelegação 

As seguintes competências, que me foram delegadas pela Câmara 

Municipal:  

         a) As competências previstas nas alíneas l), q), v), w), x), y), bb), dd), ee), ii), jj), kk), ll), nn), 

qq), tt), yy), zz) e bbb), no n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

b) As competências previstas nos nºs. 1 e 4, do artigo 5º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. 



 

 

VEREADORA EM REGIME DE TEMPO INTEIRO – Engª. Mónica Gertrudes 

 

1. Delegação 

a) As previstas nas alíneas b), d) e l), do nº. 1, bem como as alíneas a), i) e j), do 

nº. 2, ambos do artigo 35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro;  

b) A prevista no nº. 7, do artigo 13º., do Sistema de Indústria Responsável, 

aprovado do Decreto-Lei nº. 169/2012, de 01 de agosto, na redação do Decreto-

Lei nº. 73/2015, de 11 de maio;  

c) As previstas no nº. 3, do artigo 5º., nº. 2, do artigo 8º., nºs.1, 2 e 7, do artigo 11º., 

no artigo 75º. e nº. 1, do artigo 94º., todas do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua redação atual;   

d) As previstas no nº. 9, do artigo 6º., no nº. 3, do artigo 9º., do Decreto-Lei nº. 

128/2014, de 29 de agosto, na sua redação atual;   

e) A prevista no artigo nº. 23º.-A, do Decreto-Lei nº. 80/2017, de 30 de junho;   

f) A prevista no nº. 1, do artigo 160º., do Decreto-Lei nº. 98/2018, de 27 de 

novembro;   

g) A prevista no nº. 2, do artigo 3º., do Decreto-Lei nº. 107/2018, de 29 de 

novembro; 

 

2. Subdelegação 

As seguintes competências, que me foram delegadas pela Câmara 

Municipal:  

         a) As competências previstas nas alíneas l), q), v), w), x), y), bb), dd), ee), ii), jj), kk), ll), nn), 

qq), tt), yy), zz) e bbb), no n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

b) As competências previstas nos nºs. 1 e 4, do artigo 5º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO – Dr. Hugo Bondoso 

 

1. Delegação 

h) As previstas nas alíneas b), d) e l), do nº. 1, bem como as alíneas a), i) e j), do 

nº. 2, ambos do artigo 35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro;  

i) A prevista no nº. 7, do artigo 13º., do Sistema de Indústria Responsável, 

aprovado do Decreto-Lei nº. 169/2012, de 01 de agosto, na redação do Decreto-

Lei nº. 73/2015, de 11 de maio;  

j) As previstas no nº. 3, do artigo 5º., nº. 2, do artigo 8º., nºs.1, 2 e 7, do artigo 11º., 

no artigo 75º. e  nº. 1, do artigo 94º., todas do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua redação atual;   

k) As previstas no nº. 9, do artigo 6º., no nº. 3, do artigo 9º., do Decreto-Lei nº. 

128/2014, de 29 de agosto, na sua redação atual;   

l) A prevista no artigo nº. 23º.-A, do Decreto-Lei nº. 80/2017, de 30 de junho;   

m) A prevista no nº. 1, do artigo 160º., do Decreto-Lei nº. 98/2018, de 27 de 

novembro;   

n) A prevista no nº. 2, do artigo 3º., do Decreto-Lei nº. 107/2018, de 29 de 

novembro; 

 

2. Subdelegação 

As seguintes competências, que me foram delegadas pela Câmara 

Municipal:  

         a) As competências previstas nas alíneas l), q), v), w), x), y), bb), dd), ee), gg), ii), jj), kk), ll), 

nn), qq), tt), yy), zz) e bbb), no n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

b) As competências previstas nos nºs. 1 e 4, do artigo 5º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delegação de competências nos dirigentes 
intermédios de 2º. Grau  

Considerando que a delegação de competências constitui um instrumento de 

simplificação destinado a conferir eficácia à gestão administrativa, permitindo 

mais celeridade aos processos e simplificação de procedimentos, o Presidente 

da Câmara, Paulo Figueiredo, proferiu despacho datado de 18 de outubro de 

2021, a delegar e subdelegar competências nos Chefes de Divisão, nos termos 

seguintes: 

• A assinatura da correspondência de mero expediente, dando conhecimento de despachos e ou 

deliberações, referentes a requerimentos, petições e exposições;  

• A assinatura da correspondência veiculando consultas decorrentes de imposição legal e 

normalmente inseridas na tramitação de processos, bem como solicitando elementos 

indispensáveis ao andamento e à conclusão de tais processos;  

• A prática de atos ou formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da 

competência própria decisória do delegante, designadamente proceder à audiência prévia dos 

interessados, nos termos do Novo Código do Procedimento Administrativo;  

• A prática de atos de administração ordinária, incluindo os de instrução dos procedimentos, 

nomeadamente os de preparação e execução necessários à decisão;  

• A autorização da passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 

processos arquivados, com observância das disposições previstas por lei;  

• A emissão de alvarás / licenças de ocupação de via pública, exigidos por lei, na sequência de 

deliberação ou despacho autorizador;  

• A emissão e renovação de outras licenças e/ou autorizações que dependam unicamente do 

cumprimento de formalidades previstas na lei, na sequência de deliberação ou despacho 

autorizador;  

• A autorização e restituição aos interessados de documentos junto aos processos;  

• As previstas no nº. 2, do artigo 8º. e artigo 75º., da Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua redação atual, assim como a prevista no nº. 9, do artigo 6º., do Decreto-Lei nº. 128/2014, de 

29 de agosto, na sua redação atual apenas para o titular do cargo dirigente – Chefe de Divisão – 

da Divisão de Obras e Serviços Urbanos;  

 

• No âmbito da gestão dos recursos humanos, as previstas nas alíneas a) e b), do nº. 2, do artigo 

38º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. 


