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MUNICIPIO DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL

EDTTAL N.o 166/2021

DELEGAçÃO NO PRESTDENTE DA CÂMARA DE COMPETÊNCAS PASS|VEIS DE

SUBDELEGAçÃO

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

MONTIJO

Considerandoqueoartigo34o,n0ldoAnexolàLeino75l2013,de12desetembro,-estabeleceoregimejurÍdico

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

regime juridico da

transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o

regime jurÍdico do associativismo autárquico - prevê a faculdade da câmara municipal delegar todas as suas

competências no respetivo presidente, com possibilidade de subdelegação em qualquer dos vereadores, com

exceção das matérias constantes das alineas a), b), c), e), D, il, k), m), n), o), p), s), u), z), aa), hh), oo), v v), aaa) e

ccc) do n0 1 do artigo 330 e da matéria prevista na alinea a) do artigo 390 do referido diploma.--

Considerando que a delegação de competências consubstancia um instrumento de desconcentração administrativa

e, bem assim, que os princípios da desconcentração e delegação de competências têm por objetivo a aproximação

dos serviços às populações, contribuindo para o aumento da celeridade, economia e eÍiciência nos serviços

públicos podendo traduzir-se numa maior rapidez de resposta às solicitações e pretensões dirigidas à

Administr:ação, lÍbertando o orgão normalmente competente para decidir sobre determinada matéria da tomada de

decísÕes de menor relevância, criando desta forma condições para uma melhor ponderação e resolução de

questões de maior responsabilidade que lhe fica reservada.--

FAZ SABER QUE a Câmara Municipal de Montijo, na sua primeira reunião realizada em 21 de outubro de 2021,

através da proposta n0 09/2021, aprovou, com cinco votos a favor, hês do PS e dois do PSD, e duas abstenções da

1. Delegar no Presidente da Câmara:--

a) todas as competências não excecionadas pelo no 1 do artigo 34o do Anexo I à Lei n0 7512013, de 12

de setem bro, com faculd ade su bdelegatória; ------
b) todas as normas residualmente atributivas de competência à Câmara Municipal, constantes de

legislação avulsa, quando não haja reserva expressa de delegação ou subdelegação, exerciveis

por via do disposto no no 1 do artigo 340 do Anexo I à Lei no 7512013, de 12 de setembro, e do
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disposto no artigo 440, nos 1,3 e 4 do Código do Procedimento Administrativo, em virtude de se tratar

de lei de habilitação

2. Manter expressamente reservadas na titularidade da Câmara Municipal todas as competências

indelegáveis previstas no artigo 340, no 1 do Anexo I à Lei n0 7512013, de 12 de setembro.--

3. Proceder à ratificação-sanação, nos termos do artigo 1640 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 presente delegação de competências.-----

Pana constar, se publica este Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.---

E eu, P/*^a
-È;-, Alt--^-- , Técnica Superior afeta à Divisão de Administração

Organizacional, o

Paços do Municipio de Monüjo, 25 de outubro de2021

DACÂMARAo

Nuno Ribeíro Canta
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