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ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL E TABELA DE TAXAS E
PREÇOS-ARTIGO 100

Luís António Pita Ameixa, Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do
Alentejo, torna público, em cumprimento e para os efeitos do disposto no artigo
139.° do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
4/2015, de 7 de janeiro, irá entrar em vigor a ALTERAÇÃO AO
REGULAMENTO MUNICIPAL E TABELA DE TAXAS E PREÇOS-ARTIGO
10°”, aprovada pela Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo, em sessão
de 29/09/2022, sob proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo,
aprovada em reunião de 21/09/2022, tendo sido precedido de publicitação do
início do procedimento e de consulta pública.

O presente Regulamento foi publicada no Diário da República, 2. série, n.° 205,
de 24/10/2022 e entra em vigor no dia seguinte após a sua publicação.

Para constar se elaborou o presente edital, que vai ser afixado nos locais
públicos do costume e no sítio da internet deste Município.

Ferreira do Alentejo, 24 de outubro de 2022

Luis Ant
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Sumário: Alteração ao artigo 1O.° do Regulamento Municipal e Tabela de Taxas e Preços.

Alteração ao Regulamento Municipal e Tabela de Taxas e Preços

Luís António Pita Ameixa, Presidente da Câmara Municipal de Ferreira doAlentejo, torna público,
para efeitos do disposto no artigo 139.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, e no artigo 56.° do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia Municipal de Ferreira do
Alentejo, na sua sessão ordinária de 29 de setembro de 2022, sob proposta da Câmara Municipal,
aprovada na reunião de 21 de setembro de 2022, deliberou aprovar a alteração ao artigo 10.° do
Regulamento Municipal e Tabela de Taxas e Preços.

A presente alteração ao Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no
Diário da República e encontra-se disponível para consulta na página eletrónica do Município de
Ferreira do Alentejo, em www.cm-ferreira-alentejo.pt.

30 de setembro de 2022.— O Presidente da Câmara, LuísAntónio Pita Ameixa.

Regulamento Municipal e Tabela de Taxas e Preços

[...1

Artigo 10.°

Pagamento em Prestações

[...1
3 — Quando as prestações ultrapassem valores razoáveis, por aplicação do disposto nos

números anteriores, a câmara municipal pode autorizar um maior número e tempo para as mes
mas, desde que:

a) O requerente requeira e justifique a sua impossibilidade, grande dificuldade ou manifesto
prejuízo, em função do elevado e incomportável valor das prestações;

b) Se comprometa numa entrada inicial de, pelo menos, 10 % do valor total.
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