
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL N.º 91/2021 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA – 
PREPARAÇÃO E ENVIO DE PROCESSOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PRÉVIA E  

CONCOMITANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 
 
 

               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 NO CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA - 

PREPARAÇÃO E ENVIO DE PROCESSOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PRÉVIA 

E CONCOMITANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS - 

 

 

No uso da faculdade que me é conferida pelo n.º 1 do artigo 38.º do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delego no Chefe da Divisão Jurídica da Câmara 

Municipal de Alcobaça a minha competência prevista no n. º1, alínea k), do artigo 

35.º, do identificado Anexo - envio ao Tribunal de Contas dos documentos que 

devam ser submetidos à sua apreciação -, nos seguintes termos:  

a) A presente delegação abrange a preparação e o envio ao Tribunal de 

Contas: 

i. Dos processos relativos a contratos e a minutas de contratos 

sujeitos à fiscalização prévia desse Tribunal, nos termos e para 

os efeitos do disposto no artigo 81.º e seguintes da Lei de 

Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC), 

incluindo a assinatura e envio de mensagens de correio 

eletrónico para cumprimento do estatuído na Resolução n.º 

1/2020, do Tribunal de Contas, de 15 de abril de 2020; 

ii. Dos processos relativos a contratos e demais documentação 

respeitante à execução de trabalhos complementares ou de 

suprimento de erros e omissões no âmbito de empreitadas de 

obras públicas já visadas, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 47.º da LOPTC, incluindo o acesso à 

aplicação informática eContas-CC para cumprimento do 

estatuído na Resolução n.º 2/2019, do Tribunal de Contas, de 

23 de outubro de 2019. 



 

 
 
 
 

b) Os serviços municipais prestam ao Chefe da Divisão Jurídica toda a 

colaboração que por este lhes for solicitada no exercício da 

competência ora delegada. 

 

Proceda-se à publicação do presente despacho, em cumprimento do disposto no 

artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2012, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 2 

do artigo 47.º e artigo 159.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 


