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DESPACHO
Assunto: Designação de Oficial Público
No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, designo a Assistente Técnica Maria João Dias Martins Cardoso, para
exercer as funções de Oficial Público do Município de Proença-a-Nova, competindo-lhe lavrar todos
os contratos em que a lei o preveja, com exceção dos relativos a Recursos Humanos, Protocolos e
Contratos-Programa e dos atos que exijam escritura pública.
Tendo em vista uma maior operacionalização da atividade e a necessária celeridade na simplificação
dos procedimentos são delegadas no Oficial Público do Município ao abrigo do n.º 1 do artigo 109.º
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na
redação em vigor e da delegação aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 20 de outubro
as competências para a realização das notificações das decisões no âmbito dos procedimentos de
Contratação Pública que se encontrem dentro das minhas competências próprias ou delegadas,
nomeadamente:
a) Notificações das decisões de adjudicação, para apresentação dos documentos de habilitação,
bem como para prestação de caução quando seja o caso, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo
77.º;
b) Notificações da apresentação dos documentos de habilitação, nos termos do artigo 85.ª;
c) Notificações da não apresentação dos documentos de habilitação, nos termos dos n.ºs 2 e3 do
artigo 86.º;
d) Notificações da prorrogação do prazo para a confirmação de compromissos, nos termos do
artigo 92.º;
e) Notificação da minuta de contrato, nos termos do artigo 100.º;
f)

Notificações das decisões sobre a reclamação da minuta de contrato, nos termos do n.º 2 do
artigo 102.º;

g) Notificações dos ajustamentos ao contrato, nos termos do artigo 103.º;
h) Comunicação ao adjudicatário da outorga do contrato nos termos do n.º 3 do artigo 104.º.

Sendo substituída nas suas faltas e impedimentos pela Coordenadora Técnica Carmen Lúcia Cardoso
Manso e pelo Técnico Micael Ramos.
Este despacho produz efeitos a partir da presente data.
O Presidente da Câmara
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