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em numerário, da compensação a pagar ao município será determinado
de acordo com a fórmula seguinte:

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

C=P×Y

Aviso (extrato) n.º 1427/2019

a) C — Corresponde ao valor do montante total da compensação
devida ao município pela ausência de cedências para espaços verdes
e de utilização coletiva, para equipamento de utilização coletiva e estacionamento;
b) P — Corresponde a 15 % do valor do preço da habitação por metro
quadrado de área útil previsto no Mapa “Pressupostos” da fundamentação
económico-financeira;
c) Y — Corresponde ao valor, em metros quadrados, da totalidade ou
de parte das áreas que deveriam ser cedidas para espaços verdes e de
utilização coletiva ou de equipamentos de utilização coletiva, de acordo
com o disposto nas normas legais e regulamentares aplicáveis.

Procedimento concursal comum para preenchimento de 24 postos
de trabalho de cantoneiro de limpeza. Notificação dos candidatos
excluídos no método de seleção Avaliação Psicológica

A taxa para a ocupação da via publica para realização de operações
urbanísticas corresponde à contrapartida pela utilização de um bem do
domínio público, e é fixada em função do custo base por metro quadrado
de solo não edificado e em função da área ocupada, de acordo com a
fórmula seguinte:
TOP= M1 × Y1 × Y2
a) M1 — Área de ocupação (em metros quadrados);
b) Y1 — Cálculo do custo base por metro quadrado de solo não
edificado (COSNE);
c) Y2 — Coeficiente correspondente ao período de ocupação da via
pública.
Conclusões
Importa, por último, aferir se os critérios de imputação selecionados
respeitam os princípios da legalidade tributária, equivalência jurídica,
igualdade e proporcionalidade decorrentes da lei e da Constituição.
A relação sinalagmática, típica das taxas, entre o benefício recebido
e a quantia paga não implica uma equivalência económica rigorosa
entre ambos, mas não pode ocorrer uma desproporção que, pela sua
dimensão, demonstre com clareza que não existe entre aquele benefício
e a quantia paga a correspetividade ínsita numa relação sinalagmática
conforme constitui jurisprudência constante dos tribunais tributários e
do Tribunal Constitucional.
Nomeadamente, o que está em causa, em primeiro lugar, para determinar se o tributo tem natureza de taxa, é, no caso concreto, se o benefício
auferido por parte do sujeito passivo da relação jurídico tributário é
efetuada no interesse próprio do mesmo, seja ou não exclusivo.
O princípio da igualdade é um dos princípios estruturantes do sistema
constitucional português. O princípio da igualdade obriga a que se
trate por igual o que for necessariamente igual e como diferente o que
for essencialmente diferente, não impedindo a diferenciação de tratamento, mas apenas as discriminações arbitrárias, irrazoáveis, ou seja,
as distinções de tratamento que não tenham justificação e fundamento
material bastante.
O princípio da proporcionalidade é explicitado como princípio material informador e conformador da atividade administrativa. De acordo
com o mesmo, na atuação administrativa terá de existir uma proporção
adequada entre os meios empregues e o fim que se pretende atingir.
Os critérios e subcritérios de imputação escolhidos para fundamentar
o valor concreto das taxas tiveram por base uma correlação estatística
significativa entre o valor da taxa em abstrato e a distribuição dos correspetivos benefícios, bem como, tendo ainda em conta a intensidade
pressuposta, num espírito de razoabilidade, do benefício auferido, pelo
que, salvo melhor opinião, a criação das taxas e a determinação do seu
valor encontra-se devidamente enformada pelo respeito aos princípios
da legalidade tributária, da equivalência jurídica, da igualdade e da
proporcionalidade decorrentes da lei e da Constituição.
(1) Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 320-A/2002,
de 7 de janeiro, pela Lei n.º 16-A/2002, de 31 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 229/2002, de 31 de outubro, pela Lei n.º 32-B/2002, de 30
de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 160/2003, de 7 de julho, pela Lei
n.º 107-B/2003, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 83-C/2013, de 31
de dezembro.
(2) Aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro.
(3) Aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterado
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 117/2009,
de 29 de dezembro.
21 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rogério David
Sadio da Silva.
311945916

Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 31.º da citada Portaria, torna-se público que se encontra afixada na Divisão de
Recursos Humanos e disponibilizada no site do Município do Funchal
(www.cm-funchal.pt/recursos humanos/procedimentos concursais a
decorrer), a relação dos candidatos excluídos do procedimento concursal
comum para preenchimento de 24 postos de trabalho de cantoneiro de
limpeza, da carreira e categoria de assistente operacional, do Mapa de
Pessoal da Câmara Municipal do Funchal, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo
aviso n.º 11275/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 187, de 27 de setembro de 2017, e publicitado na Bolsa de Emprego
Público, com o código OE201709/0499, por não terem comparecido ao
método de seleção Avaliação Psicológica ou por terem obtido classificação inferior a 9,5 valores.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, da exclusão pode ser interposto recurso hierárquico para o Presidente da Câmara Municipal do Funchal.
Por delegação de competências conferidas pelo Presidente da Câmara
Municipal do Funchal no Despacho de Delegação de Competências,
exarado em 23 de outubro de 2017 e publicitado pelo Edital n.º 457/2017,
da mesma data.
9 de janeiro de 2019. — A Vereadora, Maria Madalena Caetano
Sacramento Nunes.
311975351

MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)
Aviso n.º 1428/2019
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lagoa (Algarve), Luís
António Alves da Encarnação:
Faz saber que, para cumprimento do disposto no n.º 2, do Artigo 22.º,
do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, em conformidade com a deliberação tomada em reunião camarária realizada no
dia 18 de dezembro de 2018, irá decorrer o período de discussão pública
relativo ao pedido de licenciamento de alteração e ampliação de edifício
para turismo em espaço rural a levar a efeito no sítio Vale Velho/Carrasca,
Estômbar, da União das Freguesias de Estômbar e Parchal, Concelho
de Lagoa, a favor de Quinta dos Vales, Agricultura e Turismo, L.da, de
acordo com competente proposta anexa ao processo.
O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da data
de publicação do presente Aviso no Diário da República e decorrerá
pelo período de 15 dias.
Os interessados poderão consultar o pedido de licenciamento acima
referido, no Balcão Único desta Câmara Municipal, durante o horário
normal de expediente.
As observações, reclamações ou sugestões a apresentar deverão ser
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, formuladas por
escrito e apresentadas no Balcão Único, desta Câmara Municipal.
4 de janeiro de 2019. — O Vice-Presidente da Câmara, Luís António
Alves da Encarnação.
311963355

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
Aviso (extrato) n.º 1429/2019
Manutenção da designação de dirigentes em comissão de serviço
e em regime de substituição
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, se torna público que, na sequência da alteração à estrutura orgânica dos serviços municipais, publicada no Diário
da República, 2.ª série, de 20/12/2018, por Despacho n.º 186/2018, de 20
de dezembro, do Vice-presidente da Câmara Municipal e nos termos das

