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DESPACHO N.º 24/2021/G.A.P. 

(Delegação de Competências na Dirigente Eng.ª Claúdia Clemente Domingues) 

 

No uso da faculdade que me é concedida pelo artigo 38.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro (na redação vigente), conjugado com o disposto nos artigos 44º e 46º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (na 

redação vigente); 

 

A). DELEGO: 

 

Na Chefe da Divisão de Ambiente, Manutenção e Exploração (D.A.M.E.), SRA. ENG.ª CLAUDIA 

CLEMENTE DOMINGUES: 

 

1. COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS AO ABRIGO DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO (NA 

REDAÇÃO VIGENTE): 

1.1. As competências previstas n.º 1 do artigo 35.º: 

• Executar as deliberações da câmara municipal; 

• Dar cumprimento às deliberações da assembleia municipal, sempre que para a sua 

execução seja necessária a intervenção da câmara municipal. 

1.2. As competências previstas no n.º 2 do artigo 35.º: 

• Praticar os atos necessários à administração corrente do património do município e à 

sua conservação. 

1.3. As competências previstas no n.º 2 do artigo 38.º, no domínio da gestão e direção de 

recursos humanos: 

• Justificar faltas; 

• Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em conta as 

orientações superiormente fixadas. 

 

1.4 As competências previstas no n.º 3 do artigo 38.º: 

• Autorizar o registo de inscrição de técnicos; 

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

designadamente livros de obra; 

• Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos; 

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

administrativa; 

• Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, 

relativas a processos ou documentos constantes de processos arquivados e que 

careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais; 

• Praticar outros atos e formalidades de caráter instrumental necessários ao exercício da 

competência decisória do delegante ou subdelegante. 

 

2. AS COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI N.º 18/2008, 29 DE JANEIRO 

(NA REDAÇÃO VIGENTE), QUE APROVOU O CÓDIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS (CCP): 

• Prestar, por escrito e até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, os esclarecimentos e retificação das peças do 

procedimento – artigo 50º n.º 2 e 3 do CCP; 

• Notificar os interessados da decisão sobre a classificação e desclassificação dos 

documentos que constituem a proposta - artigo 66.º do CCP; 

• Notificação da decisão de adjudicação – artigo 77.º do CCP; 

• Notificação da apresentação dos documentos de habilitação - artigo 85.º do CCP; 

• Prorrogação do prazo para a confirmação de compromissos - artigo 92.º do CCP; 

• Notificação da minuta do contrato - artigo 100.º n.º 1 do CCP; 

• Notificação dos ajustamentos ao contrato - artigo 103.º do CCP; 

• Notificação do dia, data, hora e local para a outorga do contrato - artigo 104.º n.º 3 do 

CCP; 

• Comunicação à Autoridade da Concorrência e ao Instituto da Construção e do 

Imobiliário, I.P. de indícios dos atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de 

falsear as regras de concorrência - artigo 317.º do CCP 

• Proceder à medição de todos os trabalhos executados - artigo 387.º do CCP; 

• Notificação da realização da vistoria para efeitos de receção provisória da obra - artigo 

394.º do CCP; 

• Notificação da realização da vistoria para efeitos de receção definitiva da obra - artigo 

398.º do CCP; 

• Remissão do relatório final da obra ao InCI, I.P. - artigo 402.º n.º 1 do CCP. 
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3. OUTRAS COMPETÊNCIAS: 

• A competência prevista no artigo 115º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (na redação vigente), para dirigir 

a instrução de todos os procedimentos administrativos que corram pela sua Divisão; 

• A competência para despachar os assuntos correntes dos serviços integrados na sua 

Divisão; 

• A competência de autenticação de documentos relativos à respetiva Divisão; 

• A competência para a assinatura da correspondência ou de expediente necessário à 

mera instrução dos processos. 

 

B). O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2021, considerando-se 

ratificados todos os atos entretanto praticados.  

C). O presente despacho revoga o meu Despacho n.º 18/2018, emitido em 16/04/2018. 

D). Cumpra-se com o disposto no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 2 

do artigo 47.º e artigo 159.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, dando ao 

presente despacho a devida publicidade. 

 

 

Paços do Município da Batalha, 1 de maio de 2021, 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

__________________________ 

Paulo Jorge Frazão Batista Santos 
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EDITAL 

 

PAULO JORGE FRAZÃO BATISTA DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal 

da Batalha, torna público, nos termos e para efeitos constantes do n.º 1 do artigo 56.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro (na redação vigente), e em conformidade com o previsto no 

n.º 2 do artigo 47.º e artigo 159.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (na redação vigente), que em 1 de maio 

do corrente ano proferiu o despacho que a seguir se transcreve: 

 

«DESPACHO N.º 24/2021/G.A.P. 

(Delegação de Competências na Dirigente Eng.ª Claúdia Clemente Domingues) 

 

No uso da faculdade que me é concedida pelo artigo 38.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro (na redação vigente), conjugado com o disposto nos artigos 44º e 46º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (na 

redação vigente); 

 

A). DELEGO: 

 

Na Chefe da Divisão de Ambiente, Manutenção e Exploração (D.A.M.E.), SRA. ENG.ª CLAUDIA 

CLEMENTE DOMINGUES: 

 

1. COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS AO ABRIGO DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO (NA 

REDAÇÃO VIGENTE): 

1.1. As competências previstas n.º 1 do artigo 35.º: 

• Executar as deliberações da câmara municipal; 

• Dar cumprimento às deliberações da assembleia municipal, sempre que para a sua 

execução seja necessária a intervenção da câmara municipal. 

1.2. As competências previstas no n.º 2 do artigo 35.º: 

• Praticar os atos necessários à administração corrente do património do município e à 

sua conservação. 

1.3. As competências previstas no n.º 2 do artigo 38.º, no domínio da gestão e direção de 

recursos humanos: 

• Justificar faltas; 
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• Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em conta as 

orientações superiormente fixadas. 

 

1.4 As competências previstas no n.º 3 do artigo 38.º: 

• Autorizar o registo de inscrição de técnicos; 

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

designadamente livros de obra; 

• Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos; 

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

administrativa; 

• Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, 

relativas a processos ou documentos constantes de processos arquivados e que 

careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais; 

• Praticar outros atos e formalidades de caráter instrumental necessários ao exercício da 

competência decisória do delegante ou subdelegante. 

 

2. AS COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI N.º 18/2008, 29 DE JANEIRO 

(NA REDAÇÃO VIGENTE), QUE APROVOU O CÓDIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS (CCP): 

• Prestar, por escrito e até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, os esclarecimentos e retificação das peças do 

procedimento – artigo 50º n.º 2 e 3 do CCP; 

• Notificar os interessados da decisão sobre a classificação e desclassificação dos 

documentos que constituem a proposta - artigo 66.º do CCP; 

• Notificação da decisão de adjudicação – artigo 77.º do CCP; 

• Notificação da apresentação dos documentos de habilitação - artigo 85.º do CCP; 

• Prorrogação do prazo para a confirmação de compromissos - artigo 92.º do CCP; 

• Notificação da minuta do contrato - artigo 100.º n.º 1 do CCP; 

• Notificação dos ajustamentos ao contrato - artigo 103.º do CCP; 

• Notificação do dia, data, hora e local para a outorga do contrato - artigo 104.º n.º 3 do 

CCP; 

• Comunicação à Autoridade da Concorrência e ao Instituto da Construção e do 

Imobiliário, I.P. de indícios dos atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de 

falsear as regras de concorrência - artigo 317.º do CCP 

• Proceder à medição de todos os trabalhos executados - artigo 387.º do CCP; 
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• Notificação da realização da vistoria para efeitos de receção provisória da obra - artigo 

394.º do CCP; 

• Notificação da realização da vistoria para efeitos de receção definitiva da obra - artigo 

398.º do CCP; 

• Remissão do relatório final da obra ao InCI, I.P. - artigo 402.º n.º 1 do CCP. 

 

3. OUTRAS COMPETÊNCIAS: 

• A competência prevista no artigo 115º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (na redação vigente), para dirigir 

a instrução de todos os procedimentos administrativos que corram pela sua Divisão; 

• A competência para despachar os assuntos correntes dos serviços integrados na sua 

Divisão; 

• A competência de autenticação de documentos relativos à respetiva Divisão; 

• A competência para a assinatura da correspondência ou de expediente necessário à 

mera instrução dos processos. 

 

B). O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2021, considerando-se 

ratificados todos os atos entretanto praticados.  

C). O presente despacho revoga o meu Despacho n.º 11/2018, emitido em 16/04/2018. 

D). Cumpra-se com o disposto no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 2 

do artigo 47.º e artigo 159.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, dando ao 

presente despacho a devida publicidade.» 

 

 

Paços do Município da Batalha, 1 de maio de 2021, 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

__________________________ 

Paulo Jorge Frazão Batista Santos 

 


		2021-05-19T12:07:50+0100
	PAULO JORGE FRAZÃO BATISTA DOS SANTOS


		2021-05-19T12:08:15+0100
	PAULO JORGE FRAZÃO BATISTA DOS SANTOS




