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EDITAL N.o 16712021

DELEGAçÃo r'ro pREstDENTE DA cÂuann DE coMpETÊNcAs EM MATÉRA DE
pRocEDtMENTO E PROCESSO TRTBUTARTO COM FACULDADE DE SUBDELEGAçÃo

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

MONTIJO

Considerando que a autonomia Íinanceira dos municípios assenta, designadamente, no exercício dos poderes

tributários que legalmente lhes estejam cometidos e, bem assim, que os municipios dispõem de poderes tributários

relativamente a impostos e outros tributos a cuja receita tenham direito, nos termos previstos na Lei n.0 7312013, de

03 de setembro - Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades lntermunicipais - e demais legislação

tributária, designadamente da possibilidade 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 Geral das Taxas

das Autarquias Locais (RGTAL) - Lei n.o 53-E/2006, de 29 de Dezembro - e o Codigo de Procedimento e de

Processo Tributário (CPPT), com as necessárias adaptações (cfr. Artigo 15 0 da Lei n.0 73/2013, de 03 de setembro,

Artigo 12 0 do RGTAL e artigo 15 0 do CPPT)

Considerando ainda que compete aos órgãos executivos a cobrança coerciva das dividas 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,..-

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

através da proposta no 1012021, aprovou, com cinco votos a favor, três do PS e dois do PSD, e duas abstenções da

CDU

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 Geral das Taxas das Autarquias Locais e demais legislação tributária

aplicável, designadamente as respeitantes à cobrança coerciva de dividas exigÍveis em processo de

execução fiscal bem como as competências elencadas nas alíneas a) a j) do n o 1 do artigo 100 do CPPT,-
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2. Proceder à ratificação-sanaçã0, 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.-----

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

Organizacional, o subscrevi.--------

Paços do Município de Montijo, 25 de outubro de2021

O PRESIDENTE DACÂMARA

E eu, ,/"",u'1htu A+"-^-- , Técnica superior afeta à Divisão de Administração

Nuno Ribeiro Canta
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