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EDITAL N.o í68/2021

DELEGAçÃO NO PRESTDENTE DA CÂMARA COM FACULDADE DE SUBDELEGAçÃO NOS

VEREADORES - REGULAMENTOS E POSTURAS MUNICIPAIS

NUNO MIGUEL CARAMUJO RTBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

MONTIJO

Considerando que os regulamentos e posturas municipais são normas de caráter geral e de execução permanente

emanadas pelos órgãos representativos do município com competência para o efeito nos termos do disposto nos

artigos25o,n0lalineag)e33o,no1alineak)doAnexolàLeino75l2013,de12desetembro(estaoeleceoregime

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 associativismo autárquico), e que a

Íigura da delegação de competências é uma medida de desconcentração administrativa que procurtì aumentar a

eÍiciência dos serviços públicos visando a celeridade das decisões da administração sobre as pretensões

administrativas, pugnando pela crescente saüsfação dos interesses públicos legalmente protegidos

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

através da proposta no 1112021, aprovou, com cinco votos a favor, fês do PS e dois do PSD, e duas abstenções da

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

competências cometidas ao órgão executivo nos regulamentos e posturas municipais em vigol por força

do artígo 34o, n o 1 doAnexo là Lein o7512013,de 12 desetembro, e do artigo440, nos 1,3 e4 do Código

do Procedimento Administrativo, por se tratar de lei de habilitação genérica

2. Proceder à ratificação.sanação, nos termos do artigo 1640 do Código do Procedimento Administlativo, 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 aÍixados nos lugares públicos do costume.--

Á1rrr-^^- , Técnica Superior afeta à Divisão de AdministraçãoE eu, (*^ a-r,LÓÀ
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Paços do Municipio de Montijo, 25 de outubro de2021

O PRESIDENTE DACÂMARA

Nuno Ribeiro Canta
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