
DESPACHO N.o /P/2008

(Delegay3.o de competencias)

o Presidente pode incumbir os Vereadores no cumprimento de tarefas especificas, como seja

a conduy3.o de projectos relevantes para 0 Municipio;

Para esse efeito, e nos termos do nOl do artigo 69° da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, com

a redacy3.o dada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 0 Presidente pode incumbir os

vereadores de tarefas especificas, podendo, nos termos e limites do n.O2 do mesmo artigo,

de1egar 0 exercicio das suas competencias nos Vereadores;

No ambito do acordo de cooperay3.o celebrado entre 0 Presidente e os Vereadores Cidad3.os

por Lisboa, a 9 de Setembro de 2008, a Vereadora Helena Roseta aceitou a incumbencia de

coordenar 0 projecto "Programa Local de Habitay3.o";

A concretizay3.o do mencionado projecto deve ser feita em articulay3.o e colaboray3.o com os

pelouros da Habitay3.o, do Urbanismo e do Patrim6nio;

A delegay3.o de poderes feita pelo presente Despacho constitui urn instrumento para a

coordenay3.o eficaz e eficiente do "Programa Local de Habitay3.o" a ser levada a cabo pela

Vereadora Helena Roseta;

Nestes termos, e ao abrigo do estatuido no n.o 2 do artigo 69.° da Lei n.o 169/99, de 18 de

Setembro, com a redac~ao dada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ainda do

artigo 35.° e seguintes do C6digo de Procedimento Administrativo, determino 0 seguinte:

1 - Delegar na Vereadora Helena Roseta a competencia para coordenar a elabora~ao do

Programa local de habita~ao ( PLH ) de Lisboa, instrumento participativo que devera

enquadrar a politica municipal de habita~ao de Lisboa e proporcionar a candidatura da



CML a fundos publicos, no ambito do Plano Estrategico da Habita~ao 2008/2013, da

responsabilidade do Instituto de Habita~ao e Reabilita~ao Urbana;

2 - Os poderes ora delegados devem ser exercidos em colabora~ao com os pelouros da

Habita~ao, do Urbanismo e do Patrimonio, com respeito pelas competencias delegadas

nos respectivos Vereadores;

3 - 0 Program a local de habita~ao sera elaborado, sob orienta~ao da vereadora Helena

Roseta, pelo Departamento de Planeamento Estrategico, que para 0 efeito the devera

prestar toda a colabora~ao, incluindo a defini~ao da missao e composi~ao da necessaria

equipa tecnica, nos termos legais e dentro do quadro organico da camara.

o Presidente,

hn~ost--


