
APÊNDICE N.º 49 — II SÉRIE — N.º 92 — 19 de Abril de 200160

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 3363/2001 (2.ª série) — AP.  — Projecto de Regu-
lamento de Liquidação e Cobrança da Taxa pela Exploração de
Inertes. — Pelo presente se torna público que a Assembleia Muni-
cipal de Silves, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 100/84, de
29 de Março, na redacção dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de Ju-
nho, aprovou, na sua sessão ordinária de 28 de Fevereiro de 2001,
a versão definitiva do Regulamento em epígrafe, o qual foi sub-
metido a inquérito público e publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 136, de 14 de Junho de 2000.

13 de Março de 2001. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
F. Silva Soares.

Projecto de Regulamento de Liquidação e Cobrança
da Taxa pela Exploração de Inertes

Preâmbulo

Considerando o disposto na alínea n) do artigo 19.º da Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais), que veio consagrar
como receita municipal o produto das taxas que se destinem ao
ressarcimento dos prejuízos causados ao município pela explora-
ção de inertes.

Este Regulamento visa dotar o município de um instrumento
que regulamente os pressupostos da aplicação de tal taxa, eviden-
ciando as responsabilidades de cada um dos intervenientes, com
especial destaque para a autarquia e para os munícipes. Assim este
novo Regulamento Municipal deve ser entendido como parte in-
tegrante de um conjunto mais vasto de medidas regulamentares
que a Câmara Municipal de Silves pretende implementar a curto
prazo, no sentido de proporcionar aos munícipes deste concelho
uma administração mais aberta e eficiente.

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do
disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e na alínea a) do n.º 2
do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Artigo 2.º

Objecto

O presente Regulamento tem por objecto estabelecer as normas
por que se regerá a liquidação e cobrança da taxa por ressarcimen-
to dos prejuízos causados ao município de Silves pela exploração
de inertes na sua área, prevista na alínea n) do artigo 19.º da Lei
n.º 42/98, de 6 de Agosto.

Artigo 3.º

Incidência

Fica sujeita a pagamento de taxa a extracção de inertes na área
do município, sempre que o produto da extracção se destine a ser
transaccionado.

Artigo 4.º

Taxa

O valor da taxa devida pela extracção de inertes será o cons-
tante da tabela do Regulamento de Taxas e Licenças em vigor.

Artigo 5.º

Liquidação

1 — A liquidação da taxa a que se refere o artigo 3.º far-se-á em
face de declaração que os exploradores dos inertes ficam obriga-
dos a apresentar na Secção de Taxas e Licenças da Câmara Muni-
cipal, arredondando-se por excesso os valores obtidos a final, para
a dezena de escudos imediatamente superior.

2 — A declaração referida no número anterior deverá ser apre-
sentada até ao dia 20 de cada mês e relativamente ao mês ante-
rior, devendo a mesma conter a identificação do declarante, o nú-
mero total de toneladas extraídas e a sua discriminação por tipo
de inertes e ser acompanhada de uma relação das facturas emitidas
no mês, discriminando o número, data, nome do adquirente e peso.

3 — Na falta de apresentação da declaração referida nos núme-
ros anteriores, ou quando houver motivo fundamentado para crer
que a mesma não corresponde à realidade, a liquidação efectuar-

-se-á com base na extracção presumível, servindo de elementos
indiciadores, nomeadamente, o valor médio extraído nos três meses
anteriores e a alteração verificada na topografia do local da ex-
tracção.

4 — A correcção do valor cobrado será feita logo que obtida a
declaração a que se referem os n.os 1 e 2 ou os elementos que
permitam a liquidação definitiva da taxa efectivamente devida.

5 — Verificando-se que da liquidação inicial resultou prejuízo
para o município, o explorador em falta será notificado para, no
prazo de 15 dias, pagar a diferença acrescida dos juros de mora,
sob pena de, não o fazendo, se proceder à cobrança coerciva atra-
vés das execuções fiscais.

6 — Não serão de fazer liquidações adicionais de valor inferior
a 5000$.

7 — Quando haja sido liquidada quantia superior à devida, de valor
superior à estabelecida no número anterior, deverão os serviços pro-
mover oficiosamente e de imediato a restituição ao interessado da
importância indevidamente liquidada ou a mais paga.

8 — A Câmara poderá criar uma comissão destinada a emitir
parecer sobre a fixação do montante da taxa a aplicar, nos casos
referidos no n.º 3.

Artigo 6.º
Livro de registo

1 — Os exploradores de inertes são obrigados a possuir um li-
vro de registo de modelo fornecido pela Câmara, com termo de
abertura e encerramento assinado pela presidente da Câmara, nu-
merado e rubricado em todas as folhas, no qual serão escriturados
cronologicamente os valores sujeitos à taxa, com indicação do ad-
quirente dos inertes, até oito dias após a emissão das respectivas
facturas.

2 — Se os exploradores dos inertes dispuserem de meios infor-
máticos que lhes permitam obter relação com os elementos a es-
criturar no livro referido no número anterior, poderá o registo no
livro fazer-se pelo valor global de cada dia ou semana, ou pela
facturação periódica, arquivando-se em pasta anexa ao livro a
respectiva relação.

Artigo 7.º

Início e termo da actividade

1 — Os exploradores de inertes são obrigados a comunicar à Câ-
mara Municipal o início e termo da actividade da exploração de iner-
tes sujeita ao pagamento da taxa referida no artigo 3.º

2 — A comunicação referida no número anterior será feita no
prazo de 15 dias, a contar da data dos factos que a originam.

Artigo 8.º

Pagamento

1 — O pagamento da taxa pela extracção de inertes será feito
na tesouraria municipal no prazo de dois meses subsequentes ao
final do mês da extracção, para o que deverão ser solicitadas guias
no Departamento de Taxas e Licenças da Câmara Municipal.

2 — O pagamento poderá ainda ser feito, com o acréscimo dos
respectivos juros de mora, no mês imediato ao termo do prazo
referido no número anterior, após o que se procederá à cobrança
coerciva.

Artigo 9.º

Fiscalização

1 — A fiscalização do cumprimento das disposições do presente
Regulamento incumbe ao Departamento de Fiscalização.

2 — Os exploradores de inertes são obrigados a consentir na
entrada dos funcionários encarregados da fiscalização nas suas ins-
talações e a facultar-lhes o exame dos documentos de suporte
contabilístico relativos à exploração e facturação dos inertes.

Artigo 10.º

Contra-ordenações

1 — A infracção ao presente Regulamento constitui contra-
-ordenação social, punível com as seguintes coimas, arredondadas
ao milhar de escudos superior:

a) De 6130$ a 61 300$, a violação do disposto no artigo 7.º,
ou a incorrecta escrituração do livro ou da declaração
referidos, respectivamente, no artigo 6.º e no n.º 2 do ar-
tigo 5.º;

b) De 12 260$ a 122 600$, a não apresentação da declara-
ção referida no n.º 2 do artigo 5.º ou a inexistência do
livro referido no artigo 6.º e a violação do disposto no
n.º 2 do artigo 9.º
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2 — A competência para a instauração e instrução de processos
de contra-ordenação e a aplicação das coimas pertence à presi-
dente da Câmara, que a poderá delegar em qualquer vereador.

Artigo 11.º

Entrada em vigor

Este Regulamento entra em vigor decorridos 15 dias após a sua
publicação no Diário da República.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Edital n.º 150/2001 (2.ª série) — AP.  — Nos termos e para
os efeitos previstos no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, torna-se público que foi afixado no edifício dos Paços
do Município e demais locais de trabalho, a lista de antiguidades
dos funcionários do quadro privativo desta autarquia.

O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data de publica-
ção do presente edital, conforme determina o n.º 1 do artigo 96.º
do referido diploma legal.

19 de Março de 2001. — O Vereador, Américo Nogueira.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 3364/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câma-
ra Municipal de Sousel, foi autorizada a rescisão dos contratos de
trabalho a termo certo, na categoria de motorista de transportes
colectivos, a partir de 20 de Fevereiro de 2001, celebrados com
os seguintes trabalhadores:

João Manuel Lavaredas Pinto.
Francisco André Dordio Buinho.

28 de Fevereiro de 2001. — O Presidente da Câmara, Emílio
Manuel Minhós Sabido.

Aviso n.º 3365/2001 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efei-
tos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Sousel, foi autorizada a rescisão do contrato de tra-
balho a termo certo, na categoria de jardineiro, com os seguintes
trabalhadores:

Fernando da Silva Leite Parada — a partir de 20 de Fevereiro de
2001.

Valentina Maria Narciso Pinto Calado — a partir de 1 de Março
de 2001.

2 de Março de 2001. — O Presidente da Câmara, Emílio Ma-
nuel Minhós Sabido.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Aviso n.º 3366/2001 (2.ª série) — AP. — Mário Caetano Tei-
xeira Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Tarouca:

Faz público que, por seu despacho datado de 8 de Março de 2001,
celebrou, na mesma data, contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de um ano, eventualmente renovável por idêntico período,
com Helder José Silva Oliveira Coutinho, para o desempenho das
funções de apontador (pessoal auxiliar).

Remuneração a auferir: 447.42 euros (89 700$), corresponden-
te ao escalão 2, índice 148 da respectiva categoria.

Início de produção de efeitos: 9 de Março de 2001.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

12 de Março de 2001. — O Presidente da Câmara, Mário Cae-
tano Teixeira Ferreira.

Aviso n.º 3367/2001 (2.ª série) — AP.  — Mário Caetano Tei-
xeira Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Tarouca:

Para os devidos efeitos torna público que, por seu despacho datado
de 9 de Fevereiro de 2001, foi renovado, pelo período de quatro
meses, o contrato de trabalho a termo certo, nos termos do n.º 1
do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo De-

creto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, celebrado com o trabalhador
António Manuel de Jesus Almeida, vigilante de jardins e parques
infantis, contrato renovado até 12 de Julho de 2001. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

23 de Março de 2001. — O Presidente da Câmara, Mário Cae-
tano Teixeira Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Edital n.º 151/2001 (2.ª série) — AP.  — José Macário Cor-
reia, presidente da Câmara Municipal de Tavira:

Torna público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária
de 26 de Fevereiro de 2001, deliberou, sob proposta da Câmara,
aprovar o Regulamento dos Períodos de Abertura e Encerramento
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Ser-
viços do Concelho de Tavira.

De acordo com o disposto no artigo 118.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, o referido projecto de regulamento
encontra-se em fase de apreciação pública.

Para tanto, devem os interessados dirigir, por escrito, a esta
Câmara Municipal, as suas sugestões, dentro do prazo de 30 dias
contados da data de publicação no Diário da República, 2.ª série.

O Regulamento dos Períodos de Abertura e Encerramento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços do
Concelho de Tavira entrará em vigor no dia útil imediatamente a
seguir ao término do referido prazo de 30 dias, se nenhuma suges-
tão for apresentada.

Para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares do estilo.

14 de Março de 2001. — O Presidente da Câmara, José Macá-
rio Correia.

Regulamento dos Períodos de Abertura e Encerramento
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Pres-
tação de Serviços do Concelho de Tavira.

Nota justificativa

Os princípios gerais relativos ao regime dos horários de funcio-
namento dos estabelecimentos comerciais de venda ao público e
de prestação de serviços estão definidos no Decreto-Lei n.º 148/
96, de 15 de Maio, com as alterações que lhe foram introduzidas
pelos Decretos-Lei n.º 126/96, de 10 de Agosto, e 216/96, de 20
de Novembro, bem como na Portaria n.º 153/96, de 15 de Maio,
os quais estabelecem que cada Câmara Municipal os deve regula-
mentar, de acordo com a sua própria realidade, no âmbito das com-
petências que lhe estão atribuídas.

O presente Regulamento é elaborado no sentido de dar cumpri-
mento a esse dispositivo legal, tendo em conta a realidade do
concelho de Tavira, os interesses ligados ao desenvolvimento do
turismo em geral e do comércio em particular, a defesa dos direi-
tos dos consumidores, a protecção da qualidade de vida dos cida-
dãos e o direito à segurança, tranquilidade e sossego públicos.

Dos interesses ponderados, importa dar especial atenção à de-
fesa da qualidade de vida nas áreas urbanas, designadamente, a garantia
da tranquilidade das populações que impõe a estatuição de limites
de encerramento diferenciados em função da localização e nature-
za do estabelecimento.

Por outro lado, não se deve perder de vista que Tavira é um
concelho cuja vida económica depende, em grande parte, das ac-
tividades ligadas ao turismo, desempenhando aqui um papel de espacial
relevância a exploração dos estabelecimentos de restauração e bebidas
e entre estes, os de cariz predominantemente nocturno, enqua-
drando-se estes últimos numa área de actividades mais propensa a
gerar conflitos com o direito ao descanso dos munícipes mas que
vive essencialmente do lucro que consegue obter no Verão, durante
a época alta do turismo.

É aqui que deve imperar uma gestão de bom senso no sentido de
harmonizar esta dualidade de interesses conflituantes, passando a
resolução do problema, necessariamente, pela delimitação de zo-
nas especialmente dedicadas à animação nocturna onde os horá-
rios de encerramento serão mais alargados, por contraposição às
zonas de carácter residencial onde os mesmos terão que ser mais
contidos.

Assim:
Ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 8, e 241.º da Cons-

tituição da República Portuguesa e, para efeitos de aprovação pela


