
 
 

MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE 

 

EDITAL 

 

Publicitação do início do procedimento e participação procedimental 

Para o projeto relativo ao 

 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS NO MUNÍCIPIO DA 

RIBEIRA GRANDE 

Alexandre Branco Gaudêncio, Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, 

torna público, que decidiu dar início ao procedimento e participação procedimental do 

projeto para o Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município da 

Ribeira Grande, em conformidade com os fundamentos que abaixo se transcrevem, 

para cumprimento do previsto artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, pelo período de 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação do presente Edital, através da sua publicação na página oficial da 

Câmara em www.cm-ribeiragrande.pt.  

Os interessados poderão apresentar contributos, por escrito, para a elaboração do 

referido Regulamento, dirigidos à Câmara Municipal da Ribeira Grande, por ofício 

enviado ou entregue nos serviços de atendimento ao munícipe, ou através do correio 

eletrónico geralcmrg@cm-ribeiragrande.pt, dentro do mesmo prazo. 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

Os municípios dispõem de poderes tributários próprios relativamente a impostos e 

outros tributos cuja receita tenham direito, incluindo a concessão de benefícios e de 

isenções, de acordo com os termos do disposto da alínea d) do artigo 15.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua atual versão. 

Conforme prevê o n.º 2 do artigo 16.º do mesmo diploma, os Municípios podem 

estabelecer critérios e condições para o deferimento de isenções totais ou parciais 

relativamente aos impostos e outros tributos próprios, mediante a aprovação de 

regulamento pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

http://www.cm-ribeiragrande.pt/
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Assim, o Município da Ribeira Grande pretende atribuir apoios e benefícios de natureza 

tributária, que se pretende que abranjam vários domínios e várias tipologias de sujeitos 

passivos de imposto, conferindo-os, nomeadamente, às famílias, às atividades 

económicas, ao associativismo e à sustentabilidade ambiental, e que visem, por 

exemplo, incentivar a reabilitação urbana, o desenvolvimento, a sustentabilidade da 

economia e a fixação da população no Concelho. 

Nesta medida, a Câmara Municipal da Ribeira Grande tenciona elaborar um 

regulamento, tendo em vista a concessão de benefícios fiscais de interesses públicos, 

ao conceder nas áreas permitidas por lei. 

O procedimento para aprovação do Regulamento que se inicia é elaborado ao abrigo 

do uso da competência regulamentar conferida pelos artigos 112.º e 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, da alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º, da alínea g), 

do n.º 1, do artigo 25.º, da alínea l) e m) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão em 

vigor, em cumprimento ao previsto no artigo 96.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 

Ribeira Grande, 02 de fevereiro de 2022 

 

O Presidente da Câmara,  
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