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a realizar pelo Município. O CAPL consolida, em regra, a componente
fixa da contrapartida, sendo a componente variável à fixação adicional
de coeficientes e valores referentes à probabilidade do BAP ou desincentivo.
2 — Enquadr amento metodológico

Partindo das disposições legais e do princípio da equivalência
jurídica que estabelece que o valor das taxas é fixado de acordo com
o princípio da proporcionalidade e não deve ultrapassar o custo da
atividade pública local ou o benefício auferido pelo particular, podendo ter por base critérios de desincentivo à prática de determinados
atos ou ações, encontrou-se uma fórmula base para a fixação geral
do valor da taxa:
em que:

TAXA = CP + FCA, sendo que CP = CAA + CGA

CP corresponde aos custos de produção.
CAA corresponde aos custos administrativos da atividade inerentes a
todo o procedimento administrativo necessário à emissão da respetiva
taxa.
CGA corresponde aos custos gerais da atividade inerentes à respetiva
taxa que são específicos e característicos da mesma.
FCA corresponde ao fator corretivo da atividade que pode ter duas
formas distintas, o Incentivo ou o desincentivo. O incentivo é aplicado
sempre que se pretende incentivar uma prática potenciadora de benefício
coletivo, já o desincentivo pressupõe a penalização de uma atividade
que comporte benefício particular em contraposição com o prejuízo
coletivo. Este fator é atribuído pelos órgãos autárquicos e resulta da
perspetiva política.
Todos os cálculos desta fundamentação económico-financeira das
Taxas Municipais assentaram no pressuposto de utilização máxima da
capacidade instalada de cada recurso inerente aos custos estimados,
bem como na perspetiva de eficiência máxima dos serviços e equipamentos.
2.1 — CAA — Custos Administrativos da Atividade

Genericamente os custos administrativos da atividade são obtidos
com base na seguinte fórmula de cálculo:
sendo que:

CAA = ∑i = 0 (NMMi*RHi)

NMM equivale ao número médio de minutos que determinada tarefa
do procedimento administrativo demora a ser concluída.
RH equivale ao custo do recurso humano por minuto, do responsável
por executar a respetiva função.
O CAA irá resultar do somatório de todos os custos inerentes à realização da tarefa, na proporção do seu custo por minuto e do tempo
médio despendido.
2.2 — CGA — Custos Gerais da Atividade

Genericamente os custos gerais da atividade são obtidos com base na
seguinte fórmula de cálculo:
CGA = ∑i = 0 ((CIEi*NMMi) + (CMVi*NMMi) + CMA)

sendo que:

NMM corresponde ao número médio de minutos associados a cada
unidade da respetiva taxa, de disponibilização do edifício e respetivo
equipamento ou de utilização de máquinas e veículos.
CIE corresponde ao custo dos imóveis e equipamentos necessários
à prestação do serviço da respetiva taxa, nomeadamente com amortizações, seguros, energia, comunicações, conservação e higiene e
limpeza.
CMV corresponde ao custo com viaturas e máquinas necessárias
à prestação do serviço nomeadamente os resultantes da amortização,
seguros, consumos de combustível e conservação.
CMA corresponde aos custos dos materiais da atividade imputáveis
exclusiva e diretamente a uma taxa.
2.3 — FCA — Fator Corretivo da Atividade

O fator corretivo da atividade é obtido com base na perspetiva política.

em que:

D corresponde ao desincentivo à prática da atividade
I corresponde ao incentivo à prática da atividade
3 — Cálculos de Supor te à Fundamentação
Económico-Financeira
3.1 — Custo de Recursos Humanos (RH)

No sentido de efetuar o apuramento do custo médio de cada função
de recursos humanos utilizados na prestação dos serviços inerentes a
cada taxa, aferiu-se o custo médio anual de cada categoria profissional,
tendo por base todos os encargos nomeadamente: a remuneração base
média, as contribuições para a caixa geral de aposentações/segurança
social, o subsídio de alimentação, o seguro de acidentes de trabalho e
as despesas de representação.
O Custo de Recursos Humanos (RH) foi calculado à unidade minuto
no sentido de ser suscetível de utilização nos diversos cálculos de fundamentação económico-financeira das taxas municipais.
3.2 — Custo de Imóveis e Equipamentos (CIE)

O custo com imóveis (edifícios e infraestruturas) e equipamentos
(móveis, tecnologia e informática) associados a cada taxa foi calculado
genericamente tendo por base o valor das respetivas amortizações, seguros, energia, comunicações, conservação e higiene e limpeza.
A amortização anual foi calculada tendo por base a vida útil de cada
imóvel e equipamento de acordo com a sua natureza.
O custo dos imóveis e equipamentos (CIE) foi calculado à unidade
minuto, tendo em consideração o tempo anual de funcionamento, no
sentido de ser suscetível de utilização nos diversos cálculos de fundamentação económico-financeira das taxas municipais.
209765989

MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL
Aviso n.º 10105/2016

Celebração de contr atos de tr abalho em funções públicas
por tempo indeter minado

Para os devidos e legais efeitos e em conformidade com a alínea b),
n.º 1, artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que
foi celebrado com Vítor Adriano Lopes Soares, com efeitos reportados a
1 de agosto de 2016, contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Operacional (Operador de Estações Elevatórias, de Tratamento ou Depuradoras), 1.ª posição
remuneratória, nível 1 da tabela remuneratória única, a que corresponde a
RMMG, presentemente fixada em 530,00€, na sequência de procedimento
concursal, cujo aviso de abertura foi publicado sob o n.º 2922/2016,
na 2.ª série do Diário da República, n.º 45, de 04 de março de 2016.
1 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes.
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MUNICÍPIO DA CHAMUSCA
Aviso n.º 10106/2016

Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, Presidente da Câmara
Municipal de Chamusca.

Torna público que, nos termos e para os efeitos do disposto no
art. 101.º do Código do Procedimento Administrativo e durante o período
de 30 dias a contar do dia seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da República, 2.ª série, é submetido a apreciação pública o Projeto
de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza dos Terrenos,
que foi presente à reunião ordinária pública desta Câmara Municipal,
realizada em 05 de julho de 2016. Durante o referido período poderão
os interessados consultar, no Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal,
nas horas normais de expediente e em www.cm-chamusca.pt, o mencionado Projeto de Regulamento e sobre ele formular quaisquer sugestões,
reclamações ou observações, as quais deverão ser dirigidas, por escrito,
ao Presidente da Câmara Municipal.
2 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Jorge
Mira Lucas Cegonho Queimado.
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