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MUNICíPIO DO FUNCHAL

Editol n.o 204/2022

Pedro Miguel Amoro de Betiencourt Colqdo, Presidente do Cômoro Municipol

do Funchol, no uso do competêncio que lhe é conferido pelo olíneo o), do n."

I do ortigo 35.o do Anexo ldo Lei n"75/2013, de l2de setembro, no suo otuol

redoçõo, e em cumprimento do disposto no ortigo 5ó.o do mesmo diplomo

legol, torno público, poro os devidos e legois efeitos, o ieor do seu despocho

de delegoçÕo de competêncios, dotodo de 3l de morço do corrente ono,

publicodo em onexo oo presente editol.

Poços do Município do Funchol, oos 5 de obril de 2022

O Presidente do CôrLoro Municipol

lì*- 4*D\-''
Pedro Migpel Amoro de Bettencourt Colodo



s. R.

CÂIVIARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
cABINETE on PnegoÊnctn

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Considerondo que:

Nos termos do estotuído no olíneo c), do ortigo l5', do Lei no 73/2013, de 3 de
setembro, nq suq qtuql redoçÕo, os municípios dispõem dq possibilidode de
liquidoçÕo e cobronço dos tributos o cujo receitq tenhom direiio, nos termos q
definir por diplomo próprio;

Nos termos do no2, do ortigo ì 2o, do Regime Gerol dos Toxos dos Autorquios
Locqis, oprovodo pelo Lei n" 53-E/200ó, de 2 de dezembro, qs dívidos que nÕo
forem pogos voluntoriomente serôo objeto de cobronço coercivo otrovés de
processo de execuçÕo fiscql;

Por suq vez dispõe, iombém, o ortigo 148o, do Codigo de Procedimento e de
Processo Tributório (CPPT), oprovodo pelo Decreto-Lei n" 433/99, de 2ó de
outubro, que o cobronço se efetue otrovés de processo de execuçÕo fiscol;

O nol, do ortigo 7o, do Decreto-Lei n' 433/99, de 26 de outubro, estipulo que os

competêncÍos otribuídos oos órgõos periféricos locoís serõo exercidos, nos
termos do Lei. no coso dos tributos odministrodos pelos outorquios locois, pelo
respeÌivo Autorquio;

O no2, do mesmo orïigo, determino que os competêncios qtribuídos no CPPT oo
dirígente móximo do serviço ou oos orgõos executivos do odministroçõo
tributório serõo exercidos pelo presidente do outorquio;

O Modelo de OrgonizoçÕo lnterno e Estruturq Nucleor dos Serviços do Município
do Funchol, oprovodo por delÌberoçõo do Assembleio Munícipol, no reuniõo
dqtodo de ì9 de dezembro. de 2014, publicodo no Diório do Repúblico, llSérìe,
no28, de l0 de fevereiro de 2015, dispõe nq qlíneo r), do ponto nove, que
compete oo Deporiomento Jurídico e de Fiscolizoçõo osseguror o cumprimento
dos competêncios municipois no domínio dos execuções fiscois procedendo,
em cumprimento dos normos legois regulomentores oplicoveis. ò cobronço
coercivo dos dívidos oo Municípío, possíveis deste tipo de cobronço, exercendo
o díretor do deportqmento os funções de órgõo de execuçõo fiscol, nos termos
do LeiGerolTributório e do Codigo de Procedimento e de Processo TributÓrio;

De ocordo com o disposto no no2, do ponto 9, do Anexo l, Copítulo lll, do
despocho exorodo pelo Sr. Presidente dq Cômoro, dotodo de 5 de joneiro de
2015, publìcodo no Diorio do Repúblico, 2o Série, n" 29, dotodo de Ìl de
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Mod.2e-AA(C. M. F.)
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s. R

cÂvrARA MUNTcTPAL Do FUNcHAL
cABINETE on pRestoÊtcn

fevereiro de 2015, o substÍtuto do Diretor do Deportomento Jurídico e de
Físcolizoçõo, enquonto Responsóvel pelo Serviço de Execuções Físcois, nos suos
ousêncios e impedimentos, é nomeodo por despocho do Presidente dq
Cômorq Municipol.

A Vocqturo do corgo de Chefe do Divisõo de Controordenoções e Execuções;

Nesto conformidode, oo obrigo dos disposições legoÍs ocímq plosmodos, bem
como do disposto nos ortigos 44.o e seguÍntes do Códígo do Procedímento
Administrotivo, oprovodo pelo pelo Decreto-Lei n'4/2O15, de 7 de joneiro,
designo o Dro. Filomeno de Fótimo Morcos Pito de Fernondes como responsóvel
pelo Serviço de ExecuçÕes Fiscois, devendo exercer todos os funções que sõo
cometidqs por Lei oo orgÕo de execuçÕo fiscol, nos processos insÌourodos por
esto Cômoro Municipol, devendo ser substituído nos suos ousêncios e
impedimentos pelo Técnico Superior (Consultor Jurídico) Corlos Guilherme
Freitos Sontos e pelo Chefe do Divisõo Jurídico, Dr. José Jorge de Forio Soores.

Nos termos do disposto no orïÍgo 164." do Código do Procedimento
Administrolivo, ficom rotificodos todos os otos oté oo momento proiicodos no
ômbito dos compeÌêncios delegodos pelo presente despocho.

PublÍque-se o presente despocho por editol.

Poços do Município do Funchol, oos 3lde morço de 2022

O Presidente do Cômoro Municipol

{Ì *-{*'Òt
Pedro Mi[uel Amoro de Bettencourt Colodo

Mod.28-M (C. M, F.)
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