
MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂrrannn MUNTcTPAL

REUNÁO DE 2021110121

UN I DADE ORGÂNICA: ADMI NISTRAçÃO AUTÁRQUICA

PROPOSTA r.t."LLIZOZ1

ASSUNTO: DELEGAçÃO NO PRESTDENTE DA CÂtrtlnq COM FACULDADE DE

SUBDELEGAçÃO NOS VEREADORES - REGULAMENTOS E POSTURAS MUNtCtpAtS

Os regutamentos e posturas municipais são normas de caráter gerat e de execução

permanente emanadas petos órgãos representativos do município com competência para

o efeito nos termos do disposto nos artigos 25", n o 1 alínea g) e 33o, n o 1 alínea k) do

Anexo | à Lei n " 7512013, de 12 de setembro (estabelece o regime jurídico das

autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime

jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as

entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associatiüsmo autárquico).

A figura da delegação de competências é uma medida de desconcentração administrativa

que procura aumentar a eficiência dos serviços púbticos visando a ceteridade das decisões

da administração sobre as pretensões administrativas, pugnando pela crescente

satisfação dos interesses públicos legalmente protegidos.

Nestes termos, PROPÕE-SE que o Executivo Municipal delibere:

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

todas as competências cometidas ao órgão executivo nos regulamentos e posturas

municipais em vigor, por força do artigo 34o, n o I do Anexo | à Lei n'7512013, de 12

de setembro, e do artigo 44o, nos 1, 3 e 4 do Código do Procedimento Administrativo,

por se tratar de tei de habititação genérica.
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2. Proceder à ratificação-sanação, nos termos do artigo 164o do Código do Procedimento

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

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

com a presente detegação de competências.

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

no artigo 56o, nos 1 e 2 do Anexo | à Lei n' 7512013, de 12 de setembro, e no artigo

159o ex vr 47o, n o 2 do Código do Procedimento Administrativo.
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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 setembro, conforme detiberação deL-(
de outubro de 2021 , titutada peta Proposta n."Q!2021.
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