
MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂunnn MUNTCTPAL

REUNÉO DE 2021t10t21

UNIDADE ORGÂNICA: ADMINISTRACÃO AUTÁROUICA

PROPOSTA N."kyZOZt

ASSUNTO: DELEGAçÃO NO PRESTDENTE DA CÂmARA DE COMPETÊNC|AS EM,l ATÉRh DE

PROCEDnTENTO E PROCESSO TRTBUTÁruO COM FACULDADE DE SUBDELEGAçÃO

A autonomia financeira dos municípios assenta, designadamente, no exercício dos

poderes tributários que legatmente lhes estejam cometidos.

Os municípios dispõem de poderes tributários retativamente a impostos e outros tributos

a cuja receita tenham direito, nos termos preüstos na Lei n." 7312013, de 03 de

setembro - Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades lntermunicipais - e

demais tegistação tributária, designadamente da possibitidade de cobrança coerciva de

impostos e outros tributos a cuja receita tenham direito, nos termos a definir por diploma

próprio, aplicando-se, nomeadamente, o Regime Gerat das Taxas das Autarquias Locais

(RGTAL) - Lei n." 53-E12006, de 29 de Dezembro - e o Código de Procedimento e de

Processo Tributário (CPPT), com as necessárias adaptações (cfr. Artigo 15 o da Lei n.o 73t2013,

de 03 de setembro, Artigo í2 o do RGTAL e artigo 15 o do CPPT).

Competindo aos órgãos executivos a cobrança coerciva das dívidas às autarquias locais

provenientes de impostos, outros tributos e outras receitas de natureza tributária que

devam cobrar através de processo de execução fiscal, nos termos do Código de

Procedimento e de Processo Tributário,

PROPÕE-SE que o Executivo Municipat detibere:

Seguimento

O Presidente da Câmara Municipat,

DAO - Pubticação em Editat.

GCRP - Pubticação no site do Município e Botetim Montijo, 1811012021



MUNTCTPIO DO MONTUO
cÂvnnn MuNrcrPAL

REUNÉO DE 2021110121

UNIDADE ORGÂNICA: ADÀ{r N rsrRAcÃo lurÁRou rcA

1. Delegar no Presidente da Câmara, com a faculdade de subdelegação nos Vereadores,

todas as competências em matéria de procedimento e processo tributário cometidas

ao órgão executivo pelo Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades

lntermunicipais, pelo Código de Procedimento e de Processo Tributário, pelo Regime

Gerat das Taxas das Autarquias Locais e demais tegistação tributária apticávet,

designadamente as respeitantes à cobrança coerciva de dívidas exigíveis em processo

de execução fiscat bem como as competências etencadas nas atíneas a) a j) do n o I do

artigo 10o do CPPT.

2. Proceder à ratificação-sanação, nos termos do artigo 164o do Código do Procedimento

Administrativo, de todos os atos administrativos ora delegados praticados desde o dia

27 de setembro de 2021 pelo Presidente da Câmara, que estejam em conformidade

com a presenie cielegação de cornpelêlrr-ias.

3. Publicar a presente detiberação em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos

10 dias subsequentes à tomada da detiberação, no boletim municipal bem como no

sítio da lnternet do município no prazo de 30 dias em conformidade com o disposto
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159o ex vi 47", n o 2 do Código do Procedimento Administrativo.

DELTBEMçÃo: Àg- J l]eLs a {:ruo,r-,D fd-x! LlrrLÕ
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Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.o 4, do Art.o 57.o,
da Lei n.o 7512013, de 12 de setembÍo, conforme detiberação deZì
de outubro de2021, titutada peta Proposta n.oO-V2021.

o DAl secnerÁnra

Seguimento

GCRP - Pubticação no site e Boletim Municipat.

o

Montijo, 'l8l'1012021

da Câmara Municipat,

DAO - Pubticação em Editat.


