
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL N.º 86/2021 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO SENHOR 
VEREADOR JOÃO SANTOS 

 
 

               HERMÍNIO JOSÉ DA CRUZ AUGUSTO RODRIGUES, Presidente da 
Câmara Municipal de Alcobaça, no uso da competência que lhe é atribuída pela 
alínea t), do número 1, do artigo 35.º, do Anexo I à Lei número 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação.    

 
             Torna público o seu despacho de 21 de outubro de 2021, relativo ao 
assunto referenciado em epígrafe, cuja cópia se encontra anexa ao presente edital. 
 
              Para constar de lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume.  
 
 
 

 Paços do Município de Alcobaça, 25 de outubro de 2021 
 
 
 
 

         O Presidente da Câmara Municipal 
  

 
 

 



 

DESPACHO 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO SENHOR 

VEREADOR JOÃO SANTOS 

 

 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, delego no Sr. Vereador João Santos as competências constantes na 

seguinte lista, no âmbito dos Pelouros da Felicidade, Saúde e Bem-Estar, do Desporto, 

do Território e Património Histórico e da Modernização Administrativa. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Executar as deliberações da câmara municipal e coordenar a respetiva atividade; 

- art. 35.º, n.º 1, alínea b) 

 

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

seja necessária a intervenção da câmara municipal; 

- art. 35.º, n.º 1, alínea c) 

 

Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal que tenha como destinatários 

quaisquer entidades ou organismos públicos; 

- art. 35.º, n.º 1, alínea l) 

 

Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos serviços da câmara 

municipal; 

- art. 35.º, n.º 2, alínea c) 

 

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

conservação; 



 

- art. 35.º, n.º 2, alínea h) 

 

Conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos da lei, regulamentos e posturas; 

- art. 35.º, n.º 2, alínea m) 

 

Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do município, para jazigos, mausoléus e 

sepulturas perpétuas. 

- art. 35.º, n.º 2, alínea m) 

 

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; 

- art. 38.º, n.º 2, alínea a) 

 

Justificar faltas; 

- art. 38.º, n.º 2, alínea b) 

 

Autorizar a prestação de trabalho extraordinário; 

- art. 38.º, n.º 2, alínea f) 

 

Homologar a avaliação do período experimental; 

- art. 38.º, n.º 2, alínea h) 

 

Autorizar o registo de inscrição de técnicos; 

- art. 38.º, n.º 3, alínea c) 

 

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

designadamente livros de obra; 

- art. 38.º, n.º 3, alínea d) 

 

Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos; 



 

- art. 38.º, n.º 3, alínea e) 

 

Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e justificação administrativa; 

- art. 38.º, n.º 3, alínea f) 

 

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; 

- art. 38.º, n.º 3, alínea g) 

 

Emitir alvarás exigidos por lei na sequência da decisão ou deliberação que confiram esse direito; 

- art. 38.º, n.º 3, alínea h) 

 

Conceder licenças de ocupação da via pública por motivo de obras; 

- art. 38.º, n.º 3, alínea i) 

 

Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cumprimento de formalidades 

burocráticas ou similares pelos interessados; 

- art. 38.º, n.º 3, alínea j) 

 

Emitir o cartão de vendedor ambulante; 

- art. 38.º, n.º 3, alínea k) 

 

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

competência decisória do delegante ou subdelegante. 

- art. 38.º, n.º 3, alínea m) 


