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Assunto: Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Almada - Submissão à 

Assembleia Municipal 
 

Proposta Nº 2022-192-DACAO 

 
 
 

Pelouro: CONTROLO DE RISCO, ESPAÇOS VERDES, TURISMO, MERCADOS, 

COMÉRCIO E ESPAÇO PÚBLICO 
 
 

Serviço Emissor: Acompanhamento e Controlo da Atividade Orçamental 

 
 

Processo Nº                  Preenchimento manual 

 
 
 
 

Considerando que: 

 - Ao abrigo do artigo 33.º, n.º 1, alínea k) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

constante do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por deliberação tomada na sua reunião 

extraordinária de 22 de dezembro de 2021, sob a proposta n.º 2021-988 [DACAO], a Câmara 

Municipal de Almada aprovou o projeto de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas do 

Município de Almada; 

 - Em cumprimento do regime instituído pelo conjugadamente disposto no artigo 100.º e 

artigo 101.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, foi o projeto de Regulamento publicado no Diário da República n.º 252, 2.ª 

série, de 30 de dezembro de 2021, para efeitos de consulta pública por um período de 30 dias úteis, 

o que ocorreu no período compreendido entre 30 de dezembro de 2021 e 10 de fevereiro de 2022, 

inclusive; 

 - A submissão do projeto de Regulamento a consulta pública foi igualmente objeto de 

divulgação na Internet, através do sítio institucional do Município; 

 - No decurso do período da consulta pública foram recebidas neste Município três 

pronúncias sobre a presente alteração regulamentar, conforme melhor explanado no relatório final 

do procedimento, anexo à presente proposta; 
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Face ao exposto,  

Propõe-se que o órgão executivo delibere aprovar a submissão à Assembleia Municipal da presente 

alteração do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Almada, em anexo, ao abrigo do 

disposto no n.º 7, do artigo 112.º e do artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 99.º e 135.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 

de janeiro, e ainda dos artigos 14.º, alínea f) e 20.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (RFALEI), 

na sua redação atual, bem como nos termos dos diplomas setoriais que regulamentam a Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto. 

 
 

Anexos: 

1. Relatório final do procedimento de consulta pública de alteração do Regulamento e Tabela 

de Taxas do Município de Almada, e respetivos anexos;  

2. Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Almada. 


