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DESPACHO 

Delegação de Competências do Senhor Presidente da Câmara na Sr.!! Vereadora Gradeia Sofia Lima Nunes da Silva 

Considerando que: 

1. Neste início do mandato 2021/2025, se impõe determinar as funções que a cada um ficam atribuídas, tendo em

vista imprimir mais funcionalidade e celeridade ao exercício das competências deste Executivo Municipal e do

Presidente da Câmara;

li. A Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada no dia 21 de outubro de 2021, deliberou fixar em 2 o

número de vereadores a tempo inteiro, no uso da competência que lhe confere o n.º 2, do Artigo 58.º, da Lei n.º

169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação;

Ili. Na mesma reunião, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a

Câmara Municipal deliberou igualmente delegar no seu Presidente da Câmara, um conjunto de competências

próprias, autorizando ainda a respetiva subdelegação nos Vereadores, nos termos e limites do artigo 36.º, da

referida Lei;

IV. Aquele artigo 36.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispõe que o Presidente da Câmara é coadjuvado pelos

Vereadores no exercício das suas funções, atribuindo-lhe a faculdade de delegar ou subdelegar competências nos

vereadores;

V. O disposto nos artigos 44.º a 47.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º

4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual redação, no que diz respeito à delegação de poderes e subdelegação de

poderes;

VI. Os pelouros que atribuí à Vereadora Gradeia Sofia Lima Nunes da Silva no meu despacho, datado de 21 de

outubro de 2021, designadamente, Educação; Envelhecimento Ativo; Saúde; Ação Social; Habitação; Transportes;

Cultura e Associativismo; Juventude, Desporto e Lazer; Turismo; Recursos Humanos; Higiene e Segurança no

Trabalho; Tecnologia e Modernização Administrativa; Igualdade de Género; Taxas, Licenças e Tarifas relativas às

matérias inseridas nos seus Pelouros.

1 - Delego na Sr.!! Vereadora Gradeia Sofia Lima Nunes da Silva, as minhas competências próprias abaixo indicadas 

para as exercer no âmbito dos pelouros que lhe estão atribuídos: 

a) Executar as deliberações da Câmara Municipal e coordenar a respetiva atividade;
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