
 
M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  
 

Ata nº 25/16 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  21 de setembro de 2016 
INICIO:  15.00 horas   

ENCERRAMENTO:  15.40 horas  

APROVADA EM: 27 de setembro de 2016 
 

   
 

A REUNIÃO INICIOU-SE COM A PRESENÇA DE: 

PRESIDÊNCIA: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

VEREADORES PRESENTES: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves  

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente  

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório   
 

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da totalidade dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

15.00 horas. 
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ORDEM DO DIA 
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  
UM PONTO UM – CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICIPIO DE 

ALJEZUR NA AMAL – REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

DE PASSAGEIRO: Foi apresentado o email, datado de dezasseis de 

setembro do corrente ano, enviando Minuta de Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências no Âmbito do Regime Jurídico do Serviço 

Público do Transporte de Passageiros, para aprovação. -------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 

Delegação de Competências, a estabelecer com a AMAL – Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, no âmbito do Regime Jurídico do Serviço 

Público do Transporte de Passageiros, a qual, depois de rubricada fica 

apensa à presente ata e submeter a mesma à Assembleia Municipal para 

aprovação. --------------------------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS: - 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS -----------  

No âmbito dos números um e dois, do artigo vinte e seis, da Lei número 

setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro os Municípios 

têm direito em cada ano, a uma participação variável até cinco porcento no 

IRS dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal na circunscrição territorial, 

relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior. -------------  

A referida participação está dependente de deliberação sobre a 

percentagem de IRS pretendida pelo Município. -------------------  

Assim, proponho que a Câmara, no âmbito dos números um e dois, do 

artigo vinte e seis, da Lei número setenta e três barra dois mil e treze, de 

três de setembro, submeta à Assembleia Municipal para aprovação, 

proposta de fixar a participação variável do IRS para o Município e 

referente ao ano dois mil e dezasseis, em dois vírgula cinco por cento e da 

referida deliberação se dê conhecimento, por via eletrónica, à Autoridade 

Tributária, até trinta e um de dezembro do ano em curso.” -----------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 

submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -----------  
DOIS PONTO DOIS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA PARA 

O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE: - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXA PARA O ANO DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS -----------------------------------------  

UM – De acordo com o previsto no Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, nomeadamente na alínea c), número um, do artigo cento e doze, 

alterado pelo artigo cento e sessenta e um, da Lei sete-A barra dois mil e 

dezasseis, de trinta de março, (LOE dois mil e dezasseis), proponho a 

seguinte fixação de taxa para aplicar em dois mil e dezassete, a qual 

deverá ser remetida para a Assembleia Municipal para aprovação: ------  

– Taxa de zero vírgula trezentos e cinquenta por cento – para prédios 

urbanos a que se refere a alínea c), do artigo cento e doze, do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis. -----------------------------  

DOIS – De acordo com o previsto no artigo cento e doze-A do CIMI, aditado 

pelo artigo cento e sessenta e dois, da Lei número sete-A barra dois mil e 

dezasseis, de trinta de março (LOE dois mil e dezasseis), determina que os 

municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem fixar 

uma redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis que vigorar no 

ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio 

urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou 

do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, 

atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, 

compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela:  

Número de dependentes a cargo:  ----------------------------  

Um – Dedução de vinte euros; -------------------------------  

Dois – Dedução de quarenta euros; ----------------------------  

Três ou mais – Dedução setenta euros; -------------------------  

Assim, proponho que a Câmara, no âmbito do artigo cento e doze-A, do 

CIMI, aditado pelo artigo cento e sessenta e dois, da Lei sete-A barra dois 

mil e dezasseis, de trinta de março (LOE dois mil e dezasseis), submeta à 

Assembleia Municipal para aprovação, proposta de fixar a redução da taxa 

do Imposto Municipal sobre Imóveis da seguinte forma: -------------  

– Dedução de vinte euros, com um dependente a cargo; -------------  
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– Dedução de quarenta euros, com dois dependentes a cargo; ---------  

– Dedução de setenta euros, com três ou mais dependentes a cargo. ----  

E da referida deliberação se dê conhecimento, por via eletrónica, à 

Autoridade Tributária, até trinta de novembro do ano em curso.” -------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer 

intervenção por parte do público presente. ----------------------  

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número 

três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, e depois de lida em voz alta na presença 

de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta.  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram quinze horas e quarenta 

minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 

que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 

     
 

O PRESIDENTE, 
 

________________________________ 
 

 

O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
 


