
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 114 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/30  

 
José Manuel Lucas Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, 

 

Torna público que: 
 

Em cumprimento do estipulado no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em 
sua Reunião Extraordinária realizada no dia 30 de novembro de 2022, na Sala de Sessões dos Paços do Município, 
tomou as deliberações abaixo indicadas e referentes à seguinte ordem de trabalhos:  --------------------------------------  
Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  ---------------------------------  
1. ADMINISTRAÇÃO GERAL  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Lei das Finanças Locais – Participação Variável no IRS e Imposto Municipal Sobre Imóveis – Fixação da taxa a 
cobrar no ano de 2023 – Proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal, para o ano de 2023 e atualização das 
taxas previstas no Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças; ------------------------------------------------------------  
3. RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais – Proposta. -----------------------------------------  

   
Ordem do Dia 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  
UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS E IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA A COBRAR NO ANO DE 2023 – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta número 73/2022, que a seguir se transcreve:  ----------------------------------------------------------  
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS e IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - 
FIXAÇÃO DE TAXA A COBRAR NO ANO DE 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Ao aumento das despesas e redução do poder de compra de empresas e famílias, que após a situação 
pandémica que afetou o nosso país, a região e o município de Aljezur, se veem agora confrontadas com as 
pressões inflacionistas, resultantes do aumento da procura de bens e serviços no pós- pandemia e pela guerra na 
Ucrânia que provocou a aceleração dos preços da energia; -------------------------------------------------------------------------  
- Ao facto da subida das taxas de juro, nomeadamente nos empréstimos com juros indexados à Euribor, afetarem 
famílias e empresas, expondo as mais vulneráveis com o aumento do serviço da dívida e consequente redução do 
rendimento disponível; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- À necessidade de dar continuidade às políticas de natureza fiscal e económica que o Município de Aljezur tem 
vindo a implementar ao longo dos últimos anos, com o objetivo de apoiar a fixação de quadros e técnicos no 
nosso concelho, em áreas carenciadas de recursos humanos e que contribuam decisivamente para o 
desenvolvimento do município e o bem-estar da população residente. ----------------------------------------------------------  
Considerando:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A inflação estimada em 7,8% para 2022 para o nosso país e as pressões externas sobre os preços da energia e 
consequentemente dos restantes bens e serviços, com um impacto crescente na carteira das famílias e empresas;  
- A importância de aliviar as famílias de alguma carga fiscal, que possibilite o equilíbrio da sua disponibilidade 
financeira para responder às exigências deste período, em que são forçadas a adaptar-se a uma redução do seu 
poder de compra, limitando as suas escolhas e consequentemente, a sua qualidade de vida; -----------------------------  



- O respeito pelo equilíbrio financeiro da autarquia, que não ponha em risco a sua sustentabilidade e a capacidade 
de honrar os seus compromissos e realizar as ações e projetos previstos;-------------------------------------------------------  
-A saúde financeira da autarquia, fruto de uma gestão financeira rigorosa e eficiente. --------------------------------------  
Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS ----------------------------------------------------------------  
No âmbito dos números 1 e 2 artigo 26º, da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro os Municípios têm direito em cada 
ano, a uma participação variável até 5% 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 1 e 2, artigo 26º., da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro, 
submeta à Assembleia Municipal para aprovação, proposta de prescindir da totalidade da variável do IRS para o 
Município referente ao ano 2023, da referida deliberação se dê conhecimento, por via eletrónica, à Autoridade 
Tributária, até 31 de dezembro do ano em curso. --------------------------------------------------------------------------------------  
b) IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DE TAXA A COBRAR NO ANO DE 2023 -----------------------------  
UM – De acordo com o previsto no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, nomeadamente na alínea c), 
número 1, do artigo 112º., alterado pelo artigo 161º., da Lei 7-A /2016, de 30 de março, (LOE 2016), proponho a 
seguinte fixação de taxa a cobrar em 2023, a qual deverá ser remetida para a Assembleia Municipal para 
aprovação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Taxa de 0,30% (zero vírgula trinta por cento) – para prédios urbanos a que se refere a alínea c), do artigo 112º., 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.----------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – De acordo com o previsto no artigo 112-A do CIMI, aditado pelo artigo 162º., da Lei número 7-A/2016, de 
30 de março (LOE 2016), 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: ------------------  
 

Nº de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 ou mais 70 

 
Assim, proponho que a Câmara, no âmbito do artigo 112-A, do CIMI, aditado pelo artigo 162º., da Lei 7-A/2016, 
de 30 de março (LOE 2016), 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; ---------------------------------------------------------------------------  
– Dedução de quarenta euros, com dois dependentes a cargo; -------------------------------------------------------------------  
– Dedução de setenta euros, com três ou mais dependentes a cargo. ----------------------------------------------------------  
C) DERRAMA DE IRC 2023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Nos termos da alínea c), do artigo 14.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação (Regime 
Financeiro das Autarquias Locais), constitui receita dos municípios o produto de derramas lançadas nos termos do 
artigo 18.º do mesmo diploma legal;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os municípios podem 
lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na 
sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 
atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 
território; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Nos termos do n.º 24.º do mesmo artigo 18.º, a Assembleia Municipal pode, sob proposta da Câmara 
Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios 
no ano anterior que não ultrapasse 150 000 €. -----------------------------------------------------------------------------------------  
4. A deliberação da Assembleia Municipal, sobre a derrama a aplicar, deve ser comunicada à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, pela Câmara Municipal, até 31 de dezembro do ano anterior, ao da 



cobrança por parte dos serviços competentes do Estado (n.º 17 do artigo 18.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua atual redação); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Com base na informação da Autoridade Tributária e Aduaneira o setor empresarial que contribui com cerca de 
50% para esta fonte de receita, está diretamente relacionado com a produção de energia eólica, setor este que 
não sentiu um abrandamento na atividade, causada pelos efeitos da pandemia e da inflação; ----------------------------  
Face ao exposto proponho que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), a Câmara Municipal delibere 
aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal para: ------------------------------------------------------------------  
1. Lançar, nos termos do n.º 1.º do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a taxa de derrama de 1,5%, 
para vigorar no Município de Aljezur, em 2023, para os sujeitos passivos com um volume de negócios acima dos 
150.000 euros, nos termos do artigo n.º 18 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; -------------------------------------------  
2. Lançar, nos termos do n.º 24.º do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, uma taxa reduzida de 
derrama de 0,01 % para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150 
000 euros.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a mesma à Assembleia Municipal 
para aprovação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL, PARA O 
ANO DE 2023 E ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO GERAL DA TABELA DE TAXAS E 
LICENÇAS:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2023 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento  para o ano de 2023, cujos documentos, 
depois de devidamente analisados por todos os membros da Câmara, foram postos à votação pelo Senhor 
Presidente da Câmara, tendo  a Câmara deliberado, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores 
Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer,  aprovar a proposta das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento, para o ano de 2023 e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.--- 
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 2023 – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a proposta de Mapa 
de Pessoal para 2023, cujos documentos, depois de devidamente analisados por todos os membros da Câmara, 
foram postos à votação pelo Senhor Presidente da Câmara, tendo a Câmara deliberado, por maioria, com as 
abstenções dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – 
Renascer, aprovar a proposta de Mapa de Pessoal para 2023 e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal, o qual, depois de devidamente rubricado, fica arquivado em pasta própria. ------------------------------------- 
ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO GERAL DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – 
Considerando que se está a ultimar o processo de Revisão da Tabela de Taxas, que se espera concluir no início do 
próximo ano, pelo que, a Câmara deliberou, por unanimidade, não proceder à atualização da Tabela de Taxas e 
Licenças do Município para o ano 2023. Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento à Assembleia 
Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta número 72/2022, que a seguir se 
transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 “Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais ----------------------------------------------------------  
A atual organização dos serviços municipais é enquadrada pelo Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais publicado sob o Aviso nº 15903/2012, em Diário da República, 2ª série, nº 228, de 26 de novembro de 
2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em consequência do processo de transferência de competências para os Municípios, temos hoje divisões que 
concentram um conjunto de competências e atribuições que as tornam pesadas e pouco ágeis, para responder 
com eficácia e eficiência ao cidadão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A fim de agilizar e adequar a atual organização dos serviços municipais às novas necessidades, importa proceder a 
ajustes e alterações na atual estrutura, que permitam ter unidades orgânicas com menos concentração de 
competências e atribuições, propiciando mais funcionalidade, melhor gestão das equipas e serviços, por parte dos 
dirigentes para melhor resposta ao cidadão. --------------------------------------------------------------------------------------------  



GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

De acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, compete à 
Assembleia Municipal, sob proposta da câmara: ---------------------------------------------------------------------------------------  
a)  (…)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b)  (…)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis;  ----------------------------------------------------------------------  
d) Definir o número máximo total de subunidades orgânicas; ----------------------------------------------------------------------  
e) (…)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) ( …)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, proponho as seguintes alterações ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais: 
Artigo 9º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Unidades orgânicas flexíveis -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município, a serem providas por dirigente intermédio de 2º 
grau, é fixado em 8 (oito).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis chefiadas por dirigente intermédio de 3º grau, é fixado em 16 
(dezasseis). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 10º -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Subunidades orgânicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O número máximo de subunidades orgânicas do Município é fixado em 10 (dez).” -------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a mesma à Assembleia Municipal 
para aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------- 
APROVAÇÃO DA ATA: - 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. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 doze horas, 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, designado para o efeito, a redigi e subscrevo. -  

 

Paços do Concelho de Aljezur, aos 30 dias do mês de novembro de 2022. 

 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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