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ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho
obtida.
13.4 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — visa
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências
consideradas essenciais para o exercício da função.
13.5 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar,
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados durante a entrevista, nomeadamente a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
13.6 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo
excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração
inferior a 9,5 valores, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 18.º da
Portaria n.º 83-A/2009.
13.7 — Realização dos métodos de seleção — O dia, hora e local
de realização dos métodos de seleção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009.
14 — A ordenação final dos candidatos, que completem os procedimentos é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, que resultará da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas obtidas em cada método de seleção, tendo em conta as
seguintes fórmulas: OF = (PC ou AC × 0,45) + (AP ou EAC × 0,25) +
+ (EPS × 0,30) em que: OF = Ordenação Final; PC = Prova de Conhecimentos; AC = Avaliação Curricular; AP = Avaliação Psicológica;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências; EPS = Entrevista
Profissional de Seleção.
15 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e o sistema de valoração final, são facultados aos
candidatos sempre que solicitadas.
16 — Ordenação final dos candidatos — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será afixada em local visível e
público e disponibilizada na página eletrónica desta Autarquia, sendo
ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com
informação sobre a sua publicitação, nos termos do disposto no n.º 6
do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, com a redação da Portaria
n.º 145-A/2011.
17 — Composição do júri — O júri deste procedimento foi designado
por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 17 de abril de 2017 e tem
a seguinte composição: Presidente: Maria da Conceição de Sousa da
Luz Cordeiro, Vice-Presidente da Câmara; Vogais efetivos: Arquiteto
Rogério Paulo Pinheiro Lourenço, Técnico Superior; Engenheiro Carlos
Alberto Corte Real Silva, Técnico Superior; Vogais suplentes: Isabel
Maria Tomás da Silva, e Maria de Lurdes Constantino Faustino, Técnicas Superiores. A Presidente do Júri será substituída nas suas faltas e
impedimentos pelo 1.º vogal efetivo.
18 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Avelar Cunha Santos.
310483014

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA
Aviso n.º 5958/2017
Processo n.º 270/2017/URB — Miguel Ângelo Silva Nunes
e Pedro Miguel Nunes da Silva
Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente da Câmara Municipal
de Santa Maria da Feira:
Nos termos e para efeitos do preceituado no n.º 3 do art. 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, conjugado
com o art. 13.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação,
publicado no Diário da República n.º 203, 2.ª série, de 16/10/2015,
torna-se público que se encontra pendente nesta Câmara Municipal o
pedido de licenciamento para alteração aos lotes n.os 9 e 10 do alvará
de loteamento n.º 1/2010/ALT, emitido em 2010/02/18, o qual consiste
no aumento da área de implantação, aumento da área de habitação e
eliminação da área de anexos.
Os lotes a alterar estão descritos na Conservatória do Registo Predial,
Comercial e Automóvel de Santa Maria da Feira sob os n.os 3324/20100226
e 3325/20100226 e inscritos na matriz urbana sob os artigos 5804 e
5805 — Santa Maria da Feira, deste concelho.
A consulta pública, decorrerá pelo período de 10 dias úteis, contados
do último dos avisos publicados no Diário da República, no jornal
nacional e no Portal do Município em www.cm-feira.pt. Durante o
período da consulta pública, o (s) interessado (s) podem consultar

todo o processo na Câmara Municipal, sita no Largo da República,
em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de expediente e,
no caso de oposição, apresentar, por escrito, exposição devidamente
fundamentada, através de requerimento dirigido ao Presidente da
Câmara.
8 de maio de 2017. — O Vereador do Pelouro do Planeamento, Urbanismo e Transportes, José Manuel Silva Oliveira.
310482318

MUNICÍPIO DE SÁTÃO
Aviso n.º 5959/2017
Procedimento concursal comum para o preenchimento
de dois postos de trabalho na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo determinado
1 — Para efeitos do estipulado na alínea a) do n.º 1, do artigo 19.º,
da Portaria n.º 83-A/2009 de 22/01, na sua atual redação e do n.º 2 do
artigo 33.º, da Lei n.º 35/2014 de 20/06, e no uso da competência que me
confere a alínea a) do n.º 2) do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013 de 12/09,
torno público que, na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua reunião de 07/04/2017, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte à publicação do presente
aviso no Diário da República, procedimentos concursais comuns para
ocupação de dois (2) postos de trabalho, previstos e não ocupados no
Mapa de Pessoal deste Município, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo determinado (a termo resolutivo certo),
nas áreas de trabalho que a seguir se identificam:
Referência AA): um (1) posto de trabalho de Técnico Superior — Área
de Desporto, para desempenhar funções na Divisão Administrativa e
Recursos Humanos;
Referência BB): um (1) posto de trabalho de Assistente Operacional — Área de Calcetamento, para desempenhar funções na Divisão
de Obra Municipais.
1.1 — Duração dos contratos — 12 meses.
2 — Caracterização dos postos de trabalho, conforme mapa de pessoal
de 2017, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 29/10/2016
e da Assembleia Municipal de 25/11/2016:
Referência AA): As funções gerais a exercer são as inerentes à
carreira/categoria de Técnico Superior, constantes no anexo à LTFP,
às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional: Exerce,
com autonomia e responsabilidade, funções de estudo, conceção
e adaptação de métodos e processos científico técnicos, inerentes à licenciatura, e inseridos nos seguintes domínios de atividade:
Programas de desenvolvimento desportivo; Conceção, aplicação e
acompanhamento de projetos de desenvolvimento desportivo; Implementação, execução e acompanhamento de programas na área da
educação, ação social e reabilitação; Desenvolvimento de projetos
e ações ao nível da intervenção nas coletividades, de acordo com o
projeto de desenvolvimento desportivo municipal; colaboração em
todas as atividades desportivas municipais, apoio à vigilância da
praia fluvial do trabule.
Referência BB): As funções gerais a exercer são as inerentes à
carreira/categoria de Assistente Operacional, constantes no anexo
à LTFP, às quais corresponde o grau 3 de complexidade funcional,
funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade
variáveis; Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis
ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço
físico exercendo a sua atividade sobretudo na manutenção/reparação
de pavimentos e passeios, na preparação dos materiais a aplicar nos
passeios, na preparação do terreno a revestir, no assentamento de pedra,
comprometendo-se a assegurar a utilização correta de equipamentos
de proteção individual e coletiva.
3 — Requisitos habilitacionais:
Referência AA):Licenciatura em Motricidade Humana e Ciências do
Desporto e da Educação Fisica;
Referência BB) Escolaridade obrigatória, aferida em função da data
de nascimento do candidato.
3.1 — Não é permitida a substituição da habilitação exigida por
formação ou experiência profissional.
4 — Determinação do posicionamento remuneratório: em conformidade com o previsto no n.º 1 do art. 38.º da LTFP conjugado com o
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n.º 1 do art. 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015) mantido
em vigor pelo n.º 1 do art. 19.º da Lei n.º 42/2016 de 28/12 (LOE 2017),
as posições remuneratórias de referência são:
Carreira de Técnico Superior — a 2.ª posição, correspondente ao
nível 15 da Tabela Remuneratória Única, 1201,48 € (mil duzentos e um
euros e quarenta e oito cêntimos).
Carreira de Assistente Operacional — a 1.ª posição, correspondente
ao nível 1 da Tabela Remuneratória Única, 57,00 € (quinhentos e cinquenta e sete euros).
5 — Local de trabalho — Área do Município de Sátão.
6 — Para efeito do disposto no n.º 1, do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, na sua atual redação, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento na autarquia de Sátão na
modalidade de vínculo público e com as características dos postos de
trabalho ao presente procedimento concursal.
7 — Consultada a entidade centralizada para a constituição das reservas de recrutamento (ECCRC) foi-nos transmitida a inexistência de
qualquer candidato com o perfil adequado ao posto de trabalho em causa
em reserva de recrutamento.
8 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15/05/2014, devidamente homologada pelo
Senhor Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014,
“As autarquias locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de
requalificação.”
9 — Legislação aplicável — Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, doravante designada por LTFP; Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, na sua atual redação;
Lei n.º 82-B/2014, de 31/12; Lei n.º 42/2016, de 28/12; Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7/01.
10 — Âmbito do recrutamento — Podem candidatar-se ao presente
procedimento concursal trabalhadores que não pretendam conservar a
qualidade de sujeito de relação jurídica de emprego público constituída
por tempo indeterminado ou encontrar-se em situação de requalificação.
11 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 3, do artigo 30.º da
LTFP, o recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida.
12 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência
que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade
de ocupação do posto de trabalho, por aplicação do disposto no número
anterior, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores com relação
jurídica de emprego por tempo determinado ou sem relação jurídica de
emprego público previamente estabelecida.
13 — Impedimentos de Admissão: De acordo com o disposto na
alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01,
na sua redação atual, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares
da categoria e, não se encontrando em situação de requalificação,
ocupem posto de trabalho previsto no mapa de pessoal do órgão ou
serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita
o procedimento.
14 — Requisitos de Admissão: A constituição da relação jurídica de emprego público depende da reunião, pelos candidatos,
dos requisitos previstos no artigo 17.º, da LTFP, o que deverá ser
declarado obrigatoriamente no formulário tipo de candidatura, sob
pena de exclusão.
15 — Forma, prazo, local, endereço e documentação para apresentação de candidaturas:
15.1 — A apresentação das candidaturas, para as referências a concurso, é efetuada obrigatoriamente em suporte de papel, através do
preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, disponível
no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (no Edifício dos Paços do
Concelho) ou na página eletrónica deste Município em http://www.cm-satao.pt, e
entregues pessoalmente ou remetidos por correio, registado com aviso de
receção, dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sátão,
Praça Paulo VI, 3560-154 Sátão, até ao termo do prazo de candidatura
referido no numero 1, do presente aviso.
15.2 — Não é admitida a apresentação de candidaturas e de documentação por via eletrónica.
15.3 — No respetivo formulário tipo de candidatura deve estar corretamente identificado o procedimento concursal, com indicação da
referência e número do aviso publicado no Diário da República ou
do Código de Oferta da Bolsa de Emprego Público (BEP),carreira e
atividade caracterizadora do posto de trabalho a ocupar. Não serão
consideradas as candidaturas que não identifiquem corretamente o procedimento concursal e não façam menção de que o candidato declara
serem verdadeiros os factos constantes da mesma
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15.4 — As candidaturas deverão ser acompanhadas, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:
a) Documento comprovativo das habilitações literárias (fotocópia legível) ou outro documento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito;
b) Curriculum vitae atualizado e detalhado, devidamente datado e
assinado, do qual deve constar, designadamente, as habilitações literárias, as funções que exerce, a experiência profissional anterior relevante
para o exercício da função a que concorre, com indicação dos respetivos
períodos de duração, as ações de formação e aperfeiçoamento profissional com referência às datas e sua duração e quaisquer outros elementos
que o candidato entenda dever apresentar, por serem relevantes para a
apreciação do seu mérito;
c) Comprovativos de todas as ações de formação frequentadas e
relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
d) Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão e do Cartão com o número
Fiscal de Contribuinte;
e) Para os candidatos com relação jurídica de emprego publica previamente definida, declaração emitida pelo serviço onde o candidato se
encontra a exercer funções, com data reportada ao prazo estabelecido
para apresentação das candidaturas, da qual conste a titularidade da
relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado, a carreira e categoria, a posição remuneratória, a caracterização do posto de
trabalho que ocupa ou ocupou por último, no caso de trabalhadores em
situação de requalificação, as avaliações do desempenho relativas ao
último período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu
ou executou atribuições, competências ou atividades idênticas às do
posto de trabalho a ocupar.
15.5 — Os candidatados que exerçam funções neste Município, ficam
dispensados de apresentar a declaração referida na alínea e) do ponto
anterior.
15.6 — A não apresentação dos documentos a que se referem as
alíneas a),b),c)e d) do ponto 14.4, determina a exclusão do procedimento, salvo em caso de mera irregularidade ou quando seja de admitir
que a sua não apresentação atempada se tenha devido a causas não
imputáveis a dolo ou negligência do candidato devidamente comprovada. Neste caso, o Júri pode, por sua iniciativa ou a requerimento do
candidato, conceder um prazo suplementar razoável para apresentação
dos documentos.
16 — A não entrega de comprovativos de Formação Profissional,
previsto no número anterior, tem como consequências a sua não valoração em termos curriculares.
17 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidas
nos termos da lei.
18 — Métodos de Seleção:
18.1 — Obrigatórios para as referencias AA) e BB): Em conformidade
com o n.º 2 do artigo 36.º da LTFP:
Avaliação Curricular (AC) — Incide especialmente sobre as funções
que os candidatos têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou
execução da atribuição, competências ou atividade em causa e o nível
de desempenho nelas alcançado. A avaliação é aferida designadamente
quanto à habilitação académica ou profissional, percurso profissional,
relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.
Será classificada de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, sendo o resultado obtido através da média ponderada das
classificações dos elementos a avaliar, através da aplicação da seguinte fórmula:
AC = (HA × 25 %) + (FP × 25 %) + (EP × 50 %)
Se o candidato já executou atribuição, competência ou atividade
idêntica à do posto de trabalho a ocupar, ao abrigo de uma das relações
jurídicas de emprego público, será aplicada a seguinte fórmula:
AC = (HA × 25 %) + (FP × 25 %) + (EP × 40 %) + (AD × 10 %)
em que:
AC = Avaliação curricular;
HA = Habilitações académicas;
FP = Formação profissional;
EP = Experiência profissional;
AD = Avaliação de Desempenho.
Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — Visa obter, através
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas
essenciais para o exercício da função. A classificação final será avaliada
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido
ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classifica-
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ções de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, mediante o número de competências
em que o comportamento associado esteja presente;
18.2 — Facultativo também a aplicar na referencia AA) e BB):
Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Visa avaliar objetiva
e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal. A classificação final resultará da soma das classificações atribuídas a cada um dos parâmetros de
avaliação segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente,
Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
18.3 — A classificação e ordenação final dos candidatos que completem o procedimento das referências a concurso, será expressa numa
escala de 0 a 20 valores, resultante da média aritmética ponderada das
classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção e obtida
através da aplicação da seguinte fórmula:
CF = (AC × 40 %) + (EAC × 30 %) + (EPS × 30 %)
em que:
CF = classificação final;
AC= avaliação curricular;
EAC= entrevista de avaliação de competências;
EPS= Entrevista Profissional de Seleção.
19 — Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das fases
que comportem, é eliminatório, sendo excluído do respetivo procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores
num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase
seguintes.
20 — Em caso de igualdade de Classificação Final entre candidatos,
os critérios de preferência a adotar são os previstos no artigo 35.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, na sua atual redação.
21 — Os candidatos têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos
de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração
final do método, desde que as solicitem.
22 — Notificação dos candidatos admitidos e excluídos:
22.1 — Os candidatos excluídos serão notificados, por uma das formas
previstas nas alíneas a), b), c)ou d) do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, na sua atual redação, para a realização da
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.
22.2 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados
para a realização do método seguinte através de uma das formas previstas
no número anterior.
23 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público nas instalações da Câmara
Municipal de Sátão e disponibilizada na página eletrónica em (www.
cm-satao.pt).
24 — Quota de emprego para pessoas com deficiência: Em
cumprimento do disposto no n.º 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3/02, o candidato com deficiência, devidamente
comprovada, tem preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal, desde que igual
ou superior a 60 %.
24.1 — Para efeitos de admissão ao procedimento concursal, e nos
termos do artigo 6.º, do mesmo diploma, os candidatos com deficiência
devem declarar no formulário tipo de candidatura, sob compromisso
de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, e
indicar se necessitam de meios/condições especiais para a realização
dos métodos de seleção.
25 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e
excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção é notificada
aos candidatos para a realização da audiência prévia dos interessados,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo. A lista unitária
de ordenação final, após homologação, é afixada em local visível e
publico das instalações deste Município e disponibilizada na sua página
eletrónica, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da
República com informação sobre a sua publicitação.
26 — Constituição do júri:
Referência AA): Presidente: Bruno Miguel Balula Chaves Sousa
Henriques, Técnico Superior; Vogais efetivos: Paulo Manuel Silva
Amaral, Técnico Superior, que substituirá o Presidente do Júri nas suas
faltas e impedimentos e Carla Maria de Sousa Albuquerque, Técnica
Superior;

Vogais suplentes: Franclim José Gonçalves Paiva e André Oliveira
Soutinho, ambos Técnicos Superiores.
Referência BB): Presidente: Carlos Manuel Pina Costa, Técnico
Superior; Vogais efetivos: Carla Maria de Sousa Albuquerque,
Técnica Superior que substituirá a Presidente do Júri nas suas
faltas e impedimentos e Lúcia Maria Pessoa Figueiredo, Técnica
Superior.
Vogais suplentes: Helena Maria Almeida Leal e Silvina Albuquerque
Cardoso Lopes, ambas Técnicas Superiores.
27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a “Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação”.
28 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, na sua atual redação, o presente aviso
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt),
no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, na página eletrónica
da Câmara Municipal de Sátão (www.cm-satao.pt) e por extrato, no
prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num jornal
de expansão nacional.
29 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.
8 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Alexandre Manuel
Mendonça Vaz.
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MUNICÍPIO DE SILVES
Regulamento n.º 295/2017
Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da Câmara Municipal
de Silves, pelo presente torna público que a Assembleia Municipal de
Silves no uso da sua competência que lhe é conferida pela, alínea g)
do n.º 1 do artigo n.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com
a redação introduzida pelas respetivas alterações, aprovou na sessão
extraordinária de 12 de abril de 2017, a versão definitiva do regulamento em epígrafe, o qual foi submetido a inquérito público no Diário
da República, 2.ª série, n.º 9, de 12 de janeiro de 2016, o qual obteve
retificações, pelo que passa a ter a seguinte redação:
Regulamento de Tarifas e Preços do Município de Silves
Preâmbulo
A Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, determina,
no seu artigo 4.º, n.º 1, que a atividade financeira das autarquias locais
deve ser exercida no âmbito do quadro legal vigente, designadamente
da Constituição da República Portuguesa e da lei ordinária.
Neste contexto, e considerando que as autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos,
podem aquelas exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos, assim como liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das
receitas que por lei lhes sejam destinadas, conforme se intui do disposto
no artigo 238.º, n.os 1, 3 e 4, da Constituição da República Portuguesa,
e do artigo 6.º, n.os 1 e 2, alíneas c) e d), da Lei n.º 73/2013, de 03 de
setembro.
Sendo que, nos termos da alínea d) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013,
de 03 de setembro, constituem receitas municipais, não apenas o produto
da cobrança de taxas, mas também o produto da cobrança de tarifas e
preços, de acordo com o disposto no artigo 21.º da citada Lei n.º 73/2013,
de 03 de setembro.
Com efeito, dentre as formas de obtenção de receitas municipais,
destaca-se a cobrança de preços nos casos em que um município presta
serviços e atividades que, além de serem suscetíveis de serem prestados por operadores privados (relação de concorrência), isto é, que não
tenham natureza iminentemente pública, não sejam obrigatórios ou de
solicitação obrigatória para os particulares.
Em rigor, estaremos perante uma tarifa ou um preço quando a prestação que o munícipe paga tiver subjacente uma relação de concorrência
e encontrar a sua justificação em critérios de mercado, alicerçados nas
regras da oferta e da procura.
Pelo que, nestes moldes, os municípios podem exigir o pagamento
de tarifas e preços como contrapartida financeira da atuação prestada,

