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Artigo 17.º

Listagem Provisória de Classificação das Candidaturas

1 — A listagem com o posicionamento dos candidatos, após avaliação 
das candidaturas, é publicitada por Edital, afixado nos lugares do costume 
e no sítio da Câmara Municipal, durante 10 dias úteis.

2 — Decorrido o prazo referido no número anterior, os candidatos 
interessados dispõem do prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem 
por escrito sobre a classificação obtida.

Artigo 18.º

Listagem Definitiva de Atribuição da(s) Habitação(ões)

1 — Depois de analisadas as questões suscitadas, em sede de audiência 
de interessados, é elaborada a proposta de classificação definitiva, que 
será homologada pelo/a Presidente da Câmara Municipal.

2 — A listagem definitiva de atribuição da(s) habitação(ões), é pu-
blicada nos termos do n.º 1, do artigo anterior.

Artigo 19.º

Formalização da Atribuição

1 — A atribuição de habitação é efetuada ao(s)/às(s) candidato(s)/a(s) 
com maior classificação, nos termos definidos no presente Regulamento, 
em função da tipologia habitacional aplicável e dos fogos disponíveis.

2 — Os/As interessados/as serão notificados/as através de carta re-
gistada para, no prazo de 15 dias úteis, apresentarem a documentação 
que for considerada necessária.

3 — Decorrido o prazo referido no número anterior, sem que seja 
recebida a documentação solicitada, será enviada ao/à candidato/a, 
2.ª via da notificação, por correio simples.

4 — Se os/as interessados/as regularmente notificados/as não derem 
cumprimento à notificação nos prazos previstos, considera -se a sua ex-
clusão, dando -se início a procedimento de formalização de candidatura 
para o/a candidato/a seguinte na lista de classificação.

5 — Após entrega da documentação e verificação de que o/a can-
didato/a cumpre as condições estabelecidas neste Regulamento, o/a 
interessado/a é notificado/a da data em que será celebrado o contrato 
de arrendamento.

6 — Considera -se desistência do pedido de habitação a não compa-
rência do/a candidato/a no ato de celebração do contrato ou quando o/a 
candidato/a notifique a Câmara Municipal expressamente nesse sentido, 
sendo substituído/a pelo/a sucessor(a) na Lista de Classificação.

7 — A atribuição do direito ao arrendamento será formalizada por 
contrato escrito, assinado em duplicado, ficando um exemplar para 
cada uma das partes.

Artigo 20.º

Formalização da Atribuição em Regime Excecional

Nas situações de atribuição de habitação em regime excecional, pre-
vistas no n.º 2, do artigo 6.º, deste Regulamento, o/a Presidente da Câ-
mara define as condições de adequação e de utilização das habitações, 
em função da situação de necessidade habitacional que determina a 
respetiva atribuição.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 21.º

Lei Aplicável

Em tudo o que não estiver especificamente disposto no presente 
Regulamento, observar -se -ão, com as necessárias adaptações, as dispo-
sições do Código do Procedimento Administrativo e das leis que regem 
o Regime de Arrendamento Apoiado, na sua atual redação.

Artigo 22.º

Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês 
seguinte à sua publicação no Diário da República, sem prejuízo da sua 
publicação no Boletim Municipal e na página institucional da Câmara 
Municipal, em www.cm -palmela.pt.

310804366 

 Aviso n.º 12105/2017

Projeto do Regulamento e Tabela de Taxas
Municipais (RTTM) — 2.ª Alteração

Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Presidente da Câmara Municipal de 
Palmela, torna público que, conforme deliberação tomada em reunião 
ordinária da Câmara Municipal de 20 de setembro de 2017, e nos termos 
e em cumprimento do disposto na Lei n.º 53 -E/2006 de 29 de dezembro, 
conjugada com o artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de fevereiro e com 
o artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, se submete a consulta pública, 
durante o prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação do texto 
integral no Diário da República — 2.ª série, o Projeto do Regulamento 
e Tabela de Taxas Municipais (RTTM) — 2.ª Alteração, cujo texto se 
encontra disponível ainda no sítio eletrónico oficial do município www.
cm -palmela.pt.

Qualquer interessado poderá apresentar, durante o período de consulta 
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas relevantes no âmbito do presente projeto, conforme dis-
posto no n.º 2 do citado artigo 101.º, dirigidas à Câmara Municipal, via 
correio normal (Largo do Município 2954 -001 Palmela) ou via correio 
eletrónico (geral@cm -palmela.pt).

25 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Álvaro Manuel 
Balseiro Amaro.

Projeto do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 
(RTTM) — 2.ª Alteração

Preâmbulo
O Regulamento e Tabela de Taxas Municipais (RTTM), alterado e 

integralmente republicado pelo regulamento n.º 596/2010 de 13 de julho, 
por consequência do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais 
aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006 de 29 de dezembro, mereceu as alte-
rações promovidas pelo regulamento n.º 419/2011 de 8 de julho, pelos 
avisos n.º 24313/2011 e 24314/2011 de 20 de dezembro, n.º 3702/2012 
de 8 de março, regulamento n.º 365/2013 de 25 de setembro, regu-
lamento n.º 185/2014 de 25 de setembro, declaração de retificação 
n.º 689/2014 de 4 de julho, aviso n.º 14589/2014 de 31 de dezembro, 
aviso n.º 2962/2015 de 19 de março, regulamento n.º 338/2015 de 15 de 
julho, aviso 1931/2016 de 17 de fevereiro e aviso n.º 15364/2016 pu-
blicados no Diário da República, 2.ª série.

Considerando a experiência adquirida, consequência da aplicação sistemá-
tica e avaliação constante pelos serviços municipais, bem como a dinâmica 
própria dum regulamento e tabela de taxas com contextos de aplicação em 
permanente mudança, propõem -se algumas alterações de valores e simpli-
ficação da aplicação de algumas disposições, conceitos e respetivo enqua-
dramento, a retificação de imprecisões e a colmatação de algumas omissões.

As alterações introduzidas mantêm o respeito pelos princípios orien-
tadores e métodos de cálculo assumidos na fundamentação económico-
-financeira aprovada em 2010, assim como princípios consagrados 
legalmente, designadamente o princípio da justa repartição dos encargos 
e da equivalência jurídica, correspondendo ao custo do serviço público 
local conjugado com o benefício auferido pelo particular.

O procedimento de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Mu-
nicipais teve início com a publicação do Edital n.º 65/DADO -DGA/2017 
de 17 de julho, nos termos da deliberação tomada em reunião de Câmara 
de 19 de julho de 2017, não se tendo verificado a constituição de qualquer 
interessado no procedimento.

Assim, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 112.º e 241.º da 
Constituição da República Portuguesa,

do consignado na Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na redação em 
vigor, e no uso da competência prevista na alínea g) e r) do n.º 1 do ar-
tigo 25.º, conjugado com o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, 
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, 
a Assembleia Municipal de Palmela, por deliberação tomada em …, 
sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião realizada 
em …., aprova a seguinte alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais:

Artigo 1
Aditamento ao Regulamento

São aditados ao Regulamento o n.º 34 e 35 do artigo 9.º e n.º 4 do 
artigo 12.º:

«Artigo 9.º
[...]

[...]
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34 — Beneficiam de isenção das taxas previstas no n.º 1, 2, 6, e 11, 
do Capítulo III — Cemitérios, as associações de sem fins lucrativos 
nos talhões cedidos pela Câmara Municipal.

35 — Redução das seguintes taxas previstas no Capítulo X da 
Tabela de Taxas Municipais, para as empresas que obtenham o Selo 
Verde previsto no Regulamento Municipal Projeto EcoEmpresas 
devidas pela realização de operações urbanísticas de construção, 
legalização, reabilitação de edifícios destinados à sua atividade:

a) 25 % nas taxas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 8, a) do n.º 9, 
a) do n.º 15, a) do n.º 16) e a) do n.º 17;

b) 25 % nas taxas previstas nas alíneas c), d), ponto 6 e 9 da alínea e) 
todas do n.º 9, a), b) e c) do n.º 11, b) do n.º 15, d) do n.º 16, b) do 
n.º 17 e ponto 5 do n.º 23.

c) Esta redução acumula com outras reduções previstas no Regu-
lamento de Taxas Municipais.

[...]
Artigo 12.º

[...]
[...]
4 — Às taxas previstas nos capítulos II, VI e VII, da Tabela de Taxas 

Municipais, acresce o valor cobrado por outras entidades, pelo pedido 
de elementos necessários à instrução de processos, decorrentes da 
legislação em vigor, cuja iniciativa seja imputada ao município.»

Artigo 2.º
Aditamento à Tabela

É aditada alínea c) ao n.º 5 do Capítulo III, a alínea e) do N.º 5.2 e 
o N.º 5.3 ao capitulo VII e alínea c) ao N.º 1 do Capítulo VIII todos da 
Tabela de Taxas:

«CAPÍTULO III

[...]
[...]
N.º 5 Concessão de nichos para decomposição aeróbia

[...]
c) Alvará e averbamentos de nichos de decomposição aeróbia — 21.02 €

[...]

CAPÍTULO VII

[...]
[...]
5.2 [...]

[...]
e) Ocupação do espaço aéreo com cabos condutores e de telecomu-

nicações com exceção dos abrangidos pela Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem (ml ou fração/ano) — F31 — 0,65 — 5,36 €

5.3 — Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) — 0,25 %
[...]

CAPÍTULO VIII

[...]
N1.º [...]
[...]
c) Taxa devida pela emissão de fotocópia autenticada após verifi-

cação/aferição dos instrumentos de pesagem — 0,85 €»

Artigo 3.º
Alteração à Tabela

É alterado o N.º 10 do Capítulo III que passa a ter a seguinte redação:

«CAPÍTULO III

[...]
[...]
N.º 10 Embelezamento de nichos de decomposição — 35,28 €»

Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 
entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Fundamentação Económica -Financeira
das Taxas Municipais

Aplicação da Lei 53 -E/2006, de 29 de dezembro
As taxas municipais entendidas como prestações pecuniárias, definiti-

vas e bilaterais consistem nos montantes que os utentes de determinadas 
autorizações ou levantamentos por parte das administrações de algumas 
interdições, não tinham, até à publicação da Lei 60 -E/2007 de 29 de 
Dezembro, a necessidade de fundamentação. Entendia -se que, apesar de 
não terem a característica da generalidade e universalidade não se pode-
ria estabelecer equivalência entre o “serviço” prestado e o pagamento 
efetuado. Ao vir determinar a necessidade de fundamentar os valores 
das taxas a lei obriga a que seja encontrada essa equivalência.

O critério básico que a autarquia adota para a determinação dos valores 
a cobrar em cada uma das taxas dos serviços prestados pela autarquia 
consiste na determinação dos custos por minuto, quer sejam os custos 
com o pessoal afeto ao processo de emissão da licença/autorização, quer 
sejam os custos com o equipamento afeto a cada funcionário bem assim 
como os restantes custos específicos ou não.

Nos aditamentos à tabela com novos ou alteração de valores utilizaram-
-se os métodos de cálculo assumidos na fundamentação económico-
-financeira aprovada pelo Regulamento 596/2010, aprovado em 29 de 
junho pela assembleia municipal e publicado no Diário da República 
2.ª série n.º 134, de 13 de julho de 2010.

a) Fundamentação económico -financeira do valor da alínea d), do 
N.º 5, do Capítulo III 

Ri Ai Ri Ai CAMEi CMAEI CFU Ti CAD

A06. . . . . . . . . . . . Administrativo . . . . . . . . . . . 0,17 € 32 5,54 € 8,43 € 
A12. . . . . . . . . . . . Tesoureiro. . . . . . . . . . . . . . . 0,24 € 5 1,20 € 1,66 € 
A14. . . . . . . . . . . . Dirigente . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 € 10 5,51 € 6,41 € 
A17. . . . . . . . . . . . Eleito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81 € 5 4,07 € 4,52 € 

Total . . . .  21,02 € 

 onde:
Axx — Categoria;
Ri — custo minuto;
Ai — tempo despendido em minutos na operação;
Ri Ai — resultado valor minuto vezes minutos despendidos.

b) Fundamentação económico -financeira do valor da alínea e), do 
N.º 5.2, do Capítulo VII

O custo do m2 de solo urbanizado é 8,25 €. A este valor aplica -se o 
fator de 0,65 (F31=0,65) o que corresponde a um valor superior à área de 
projeção ao solo em virtude do impacto visual, dos atravessamentos de 

estradas e arruamentos, mas cujo o objetivo é o desincentivo, de acordo com 
o n.º 2, artigo 4.º da Lei 53 -E/2006, de 29 de dezembro. O valor da fator 
para as redes no subsolo de diâmetro inferior ou igual a 200 mm, é de 0,35

c) Fundamentação económico -financeira do valor do N.º 5.3 do Ca-
pítulo VII.

O valor de 0,25 % de cada fatura emitida aos consumidores é o valor 
máximo previsto na alínea a), do n.º 2, do artigo 106, da Lei n.º 5/2004, 
10 de fevereiro, no seu atual articulado.

d) Fundamentação económico -financeira do valor da alínea c), N.º 1, 
Capítulo VIII. 
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Ri Ai Ri Ai CAMEi CMAEI CFU Ti CAD

Por páginas além da 1.ª
A06. . . . . . . . . . . . Administrativo . . . . . . . . . . . 0,17 € 5 0,85 € 0,85 € 

 onde:
Axx — Categoria;
Ri — custo minuto;
Ai — tempo despendido em minutos na operação;
Ri Ai — resultado valor minuto vezes minutos despendidos.

310804293 

 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO

Aviso n.º 12106/2017

Projeto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo 
a Alunos que Frequentam o Ensino Superior

Isilda Varges Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Portimão.
Torna público, para os devidos efeitos, a todos os interessados, nos 

termos e para os efeitos legais previstos no artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal de Portimão, na 
sua reunião ordinária realizada no dia 09 de agosto de 2017, com a delibe-
ração n.º 434/2017, deliberou aprovar e sujeitar a consulta pública, para 
recolha de sugestões, o Projeto de Regulamento de atribuição de Bolsas 
de Estudo a alunos que frequentam o ensino superior, que se encontra 
disponível na Divisão de Educação no Edifício dos Paços do Concelho 
e no sítio do Município de Portimão em (www.cm -portimao.pt).

Os interessados devem dirigir, por escrito ou por correio eletrónico 
(geral@cm -portimao.pt) as suas sugestões, à Presidente da Câmara, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do presente 
Aviso na 2.ª série do Diário da República.

20 de setembro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal de 
Portimão, Isilda Varges Gomes.

310795513 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 12107/2017

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para as carreiras de 
Técnico Superior e Assistente Técnico.

Audiência dos interessados no âmbito da apreciação 
das candidaturas

1) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 
31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, 
notificam -se os candidatos excluídos para a realização da audiência 
dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo (DL n.º 4/2015 de 07 -01), dos procedimentos concursais comuns 
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
para as carreiras/categorias de Técnico Superior e Assistente Técnico 
(m/f) conforme Aviso de abertura n.º 8255/2017, publicado no Diário 
da República n.º 140, 2.ª série, de 21.07.2017, Ref.as 14), 15), 16), 17), 
18), 19), 20) e 21).

2) As listas contendo os candidatos notificados da audiência dos 
interessados, encontram -se afixadas no átrio da Direção Municipal de 
Recursos Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e 
disponibilizadas na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.
pt> Educação e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego 
na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer.

3) Informamos que os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o 
modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e 
das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível em www.
cm -porto.pt, em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Formulários> Letra 
E> Exercício do Direito de Participação de Interessados.

4) Os processos dos procedimentos concursais podem ser consultados, 
na Divisão Municipal de Seleção e Mobilidade, sita à Rua do Bolhão, 
n.º 192, 6.º piso — 4000 -111 Porto, mediante agendamento prévio.

2 de outubro de 2017. — A Diretora de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

310822794 

 Aviso n.º 12108/2017

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para as carreiras de 
Técnico Superior e Assistente Técnico.

Audiência dos interessados no âmbito da apreciação
 das candidaturas

1) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 
31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, 
notificam -se os candidatos excluídos para a realização da audiência 
dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo (DL n.º 4/2015 de 07 -01), dos procedimentos concursais comuns 
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
para as carreiras/categorias de Técnico Superior e Assistente Técnico 
(m/f) conforme Aviso de abertura n.º 8432/2017, publicado no Diário 
da República n.º 144, 2.ª série, de 27.07.2017, Ref.as 22), 23), 24), 25), 
26), 27), 28), 29), 30), 31) e 32).

2) As listas contendo os candidatos notificados da audiência dos 
interessados, encontram -se afixadas no átrio da Direção Municipal de 
Recursos Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e 
disponibilizadas na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.
pt> Educação e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego 
na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer.

3) Informamos que os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o 
modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado 
e das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível 
em www.cm -porto.pt, em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Formulá-
rios> Letra E> Exercício do Direito de Participação de Interessados.

4) Os processos dos procedimentos concursais podem ser consultados, 
na Divisão Municipal de Seleção e Mobilidade, sita à Rua do Bolhão, 
n.º 192, 6.º piso, 4000 -111 Porto, mediante agendamento prévio.

2 de outubro de 2017. — A Diretora de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

310822818 

 Aviso n.º 12109/2017

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para as carreiras de 
Técnico Superior e Assistente Operacional.

Audiência dos interessados no âmbito da apreciação
 das candidaturas

1) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 
31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, 
notificam -se os candidatos excluídos para a realização da audiência dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo 


