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2.1 - ADITAMENTO A TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAlS MEDIANTE A CRIA<;AO DE NOV AS T AXAS PARA 

APLICA<;AO DO REGIME JURiDICO DO LICENCIAMENTO ZERO - A 

Camara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar as taxas constantes do aditamento proposto ao Regulamento de 

Liquidar;ao e Cobranr;a de Taxas e outras Receitas Municipais, alterar;oes cuja eficacia 

ficara condicionada pela entrada em vigor do regime do Licenciamento Zero. Mais 

deliberou por maioria, como voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a 
apreciar;ao e aprovar;ao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarar;ao de voto, que fica anexa a presente ata. _________ _ 

Reuniao da Camara Municipal de 23 de Abril de 2013, 

A CHEFE DE DIVISAO, 

Sofia Velho (Dr.3
) 
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lnforma~ao: DESPACHO: 

De: Chefe da OAF Para: Presidente 

ADITAMENTO A TABELA DE TAXAS E OUTRAS R 

CRIA~AO DE NOVAS TAXAS PARA APLICA~AO DO REGIME JURfDICO DO 

LICENCIAMENTO ZERO 

Considerando as alterac;oes introduzidas pelo supra referido Decreto-Lei n.Q 48/2011, 

de 1 de abril, torna-se necessaria proceder a alterac;ao da Tabela de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, tendo em vista a sua adequac;ao ao regime do licenciamento zero, 

designadamente atraves da criac;ao de taxas novas. 

Este diploma introduziu profundas alterac;oes no licenciamento de instalac;ao e a 

modificac;ao de estabelecimentos de restaurac;ao ou de bebidas, de comercio de bens, 

de prestac;ao de servic;os ou de armazenagem. 

Com este novo regime, sao eliminadas as licenc;as, autorizac;oes, vistorias e outras 

permissoes necessarias ao exerdcio de diversas atividades econ6micas, reforc;ando-se 

a fiscalizac;ao sobre essas atividades e a responsabilizac;ao dos empresarios. 

0 aludido diploma precede igualmente a profundas alterac;oes no que concerne a 

regimes conexos com aquelas atividades econ6micas, nomeadamente ocupac;ao do 

espac;o publico, mensagens publicitarias de natureza comercial, horario de 

funcionamento, entre outros. 

lmpoe-se, assim, a criac;ao das taxas necessarias a implementac;ao da lniciativa 

Licenciamento Zero. 

Sendo certo que, por forc;a do disposto na aHnea c), do n.Q 2 do art.Q 8.Q da Lei n.Q 53-

E/2006, de 29 de dezembro e ulteriores alterac;oes, o valor das taxas em causa deve 

ser acompanhado de fundamentac;ao econ6mico-financeira, e no qual constem, 

designadamente, os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, amortizac;oes e 

futures investimentos realizados ou a realizar pela autarquia local, foi elaborado, para 

o efeito, o estudo econ6mico financeiro que se junta em anexo. # 



Prop5e-se que, ao abrigo do disposto na Lei das Finan~as Locais, aprovada pela Lei n.Q 

2/2007, de 15 janeiro, do Regime juridico das Taxas das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.Q 53-E/2006, de 29 de dezembro, do art.2 18.Q do Decreto-Lei n.Q 48/2011, e 

do estabelecido na alfnea a), do n.2 6 do art.Q 64.Q da Lei da Lei n.Q 169/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei n.Q 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Camara 

Municipal aprove as taxas constantes do documento em anexo, a incorporar 

posteriormente em aditamento ao Regulamento de Liquida~ao e Cobran~a de Taxas e 

Outras Receitas Municipais de Ponte de Lima, devendo remeter a aprecia~ao e 

aprova~ao da Assembleia Municipal. 

A efic<kia das altera~oes ora propostas esta condicionada pela entrada em vigor do 

regime do Licenciamento zero, o que, na presente data e nos termos da Portaria 

284/2012, de 20 de setembro, sera em 2 de maio de 2013, salvaguardando-se, desde 

ja, a posslvel altera~ao desta data bern como o acesso do Municipio ao Balcao do 

Empreendedor, ferramenta indispensavel para a plena produ~ao de efeitos do 

Decreto-Lei n.Q 48/2011. 

A Considera~ao superior, 

Ponte de Lima, 22 de abril de 2013, 
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ANEXO 1- FUNDAMENTA9AO ECON6MICO.f1NANCEIRA RElATIVA AO VALORDAS TAXAS 
DEMONSTRA9Ao DA FUNDAMENTAyAO (INDEXANTE) POR TAXA 

SUB-
DESCRIQAoiDESIGNIIQAO DA PRESTAQAO TRIBUTAVEL 

ALINEA 

ADITAMENTO A TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAlS 

UCENCIAMENTO ZERO E OIRETIVA DOS SERVICOS 

QUADROXXII 

MERA COMUNICA(:AO PRfVIA 

SL&ALiNEA OESCRrTNO DA PREST AQAO TRIBUr Ava 

Rececao da mera comunicacao previa - Apreciacao dos elementos instrut6rios submetidos via 
Portal do Empreendedor relativos a Meras Comunicacoes Previas 

Reapreciat;ao dos elementos instrut6rios relativos a Meras Comunicacoes Previas quando 
reenviados na sequencia de notificac;ao electr6nica para suprir lacunas ou nao conformidades 

QUADROXXIII 

INSTALA(:AO OU MODIFICA(:AO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

SLS-ALINEA DESCRITIIJO DA PRESTAC)IO TRJBUTAVEl 

Pela apreciat;ao de pedidos de comunicac;ao previa com prazo para instalat;ao ou modificac;ao de 
estabelecimentos comerciais, previstos nos n.•• 1 a 3 do artigo 2.• do Decreta-Lei n.• 48/2011, 1 de 
Abril, quando dependam de dispensa previa de requisites legais ou regulamentares aplicaveis as 
instalac;oes, aos equipamentos e ao funcionamento das actividades econ6micas a exercer no 
estabelecimento 

QUADROXXIV 

TAXA 

r~ 

15,00€ 

10,00€ 

'""" 

75,00 € 

PRESTA(:AO DE SERVI(:OS DE RESTAURACAO OU DE BEBIDAS COM CARACTER NAO SEDENTARIO 

ALi IV. SL.e.AliNEA OESCRITIVO OA PRESTA9}.,0 TRIBUTAVEL '""" 
Pela apreciac;ao de pedidos de Comunicac;ao Previa com Prazo para a prestac;ao de servic;os de 

50,00 € 
restaurac;ao ou de bebidas com caracter nao sedentario, a realizar, nomeadamente: 

Em unidades m6veis ou amoviveis localizadas em feiras ou em espacos publicos autorizados para o 
exercicio da venda ambulante, ou localizadas em espacos publicos ou privados de acesso publico; 

a) Acresce, por cada evento, ate urn maximo de 10 eventos anuais 5,00€ 

b) Anual ou fraccao, acresce 250,00 € 

Em instalac6es fixas nas quais ocorram menos de 10 eventos anuais, acresce 300,00 € 

QUADROXXV 

TAXA FIXA PELA APRECIACAO DE COMUNICACAO PRfVIA COM PRAZO 

ALI~EA SL.B.AliNEA DESCRITIVO DA PREST AC}.O TR!BUT AVEL '""" 
As taxas previstas no Quadro VIII do Capitulo V, pela apreciacao de pedidos de Comunicac;ao Previa 

50,00€ 
com Prazo para ocupac;ao do espac;o publico, acresce 
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REGULAMENTO DE LIQUIDACAo E COBRANCA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAlS 
ADENDA A TABELA DE T AXAS 

FUNDAMENTACAO ECONOMICA E FINANCEIRA 

DAS TAXAS DO MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA 

0 presente estudo foi elaborado por Pedro Mota e Costa em 

estreita colaboragao com os servigos do Municipio de Ponte de 

Lima e visa dar cumprimento ao disposto na alinea c) do n.0 2 

do artigo 8.0 da Lei n.0 53-E/2006, de 29 de Dezembro, 

designadamente proceder a fundamentagao econ6mica e 

financeira das Taxas Municipals. 

A. ENQUADRAMENTO NORMA TIVO 

0 Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL} foi 

aprovado pela Lei n.0 53-E/2006, de 29 de Dezembro e entrou 

em vigor a 1 de Janeiro de 2007. 

As taxas cobradas pelo Municipio de Ponte de Lima inserem-se 

no ambito do seu poder tributario e a sua criagao, mediante 

regulamento aprovado pelo 6rgao Deliberative, esta 

subordinada aos principios da equivalencia juridica, da justa 

repartigao dos encargos publicos e da publicidade e incide sobre 

utilidades prestadas aos particulares, geradas pelas atividades 

das Autarquias ou resultantes da realizagao de investimentos 

municipals, designadamente: 

Realizagao, manutengao e reforge de infraestruturas 

urbanisticas primarias e secundarias; 

Concessao de licengas, pratica de atos administrativos e 

satisfagao administrativa de outras pretensoes de 

caracter particular; 

Utilizagao e aproveitamento de bens do dominic publico e 

privado municipal; 

Gestae de trafego e de areas de estacionamento; 

Gestae de equipamentos publicos de utilizagao coletiva; 

Prestagao de servigos no dominic da prevengao de riscos 

e da protegao civil; 

Atividades de promogao de finalidades socials e de 

qualificagao urbanistica, territorial e ambiental; 

Atividades de promogao do desenvolvimento e 

competitividade local e regional; 

Atividades de promogao do desenvolvimento local. 

0 art.0 17.0 do aludido diploma preve a revogagao das taxas 

atualmente existentes no inicio do segundo ano financeiro 

subsequente a sua entrada em vigor, ou seja, a partir de 1 de 

Janeiro de 2009, a nao ser que os regulamentos entao vigentes 

se conformem com a disciplina aprovada pelo novo regime, ou 

sejam alterados em conformidade com o mesmo. 

0 art.0 53.0 da Lei n.0 54-A/2008 (Orgamento de Estado para 

2009), de 31 de Dezembro, altera o aludido art.0 17.0 da Lei 

n.053-E/2006, de 29 de Dezembro, alargando o periodo 

transit6rio para 1 de Janeiro de 2010, sem prejuizo da entrada 

em vigor do RGTAL, conforme anteriormente se aludiu, ter 

acontecido a 1 de Janeiro de 2007, pelo que o mesmo se aplica, 

sob pena de nulidade, as taxas que desde aquela data venham 

a ser fixadas. 

As taxas sao tributes que tem um caracter bilateral, sendo a 

contrapartida (art.0 3.0 do RGTAL) da: 

a. 

b. 

c. 

Prestagao concreta de um servigo publico local; 

Utilizagao privada de bens do dominic publico e 

privado da Autarquia; ou 

Remogao dos limites juridicos a atividade dos 

particulares. 

0 elemento distintivo entre taxa e impasto e a existencia ou nao 

de sinalagma. 

0 RGT AL reforga a necessidade da verificagao deste 

sinalagma, determinando expressamente que na fixagao do 

valor das taxas os Municipios devem respeitar o principia da 

eguivalencia juridica, segundo o qual "o valor das taxas das 

autarquias locais e fixado de acordo com o principia da 

proporcionalidade e nao deve ultrapassar o custo da atividade 

publica local (CAPL) ou o beneficia auferido pelo particular" 

(BAP) conforme alude o art.0 4.0
• Mais refere que o valor das 

taxas, respeitando a necessaria proporcionalidade, pode ser 

fixado com base em criterios de desincentivo a pratica de certos 

atos ou operag6es. A proporcionalidade imposta, quando seja 

utilizado um criteria de desincentivo, revela-se como um 
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principia da proibigao de excesso, impondo um razoavel 

controlo da relagao de adequagao da medida com o fim a que 

se destina. 

Esquematicamente: 

• Custo da atividade publica local 

Valor das Taxas ~ 
Beneficia auferido pelo particular 

Entendem-se externalidades como as atividades que envolvem 

a imposigao involuntaria de efeitos positivos ou negativos sabre 

terceiros sem que estes tenham oportunidade de os impedir. 

Quando os efeitos provocados pelas atividades sao positivos, 

estas sao designadas por externalidades positivas. Quando os 

efeitos sao negativos, designam-se por externalidades 

negativas. 

As externalidades envolvem uma imposigao involuntaria. 

Dispoe a alinea c) do n.0 2 do art.0 8.0 do RGTAL que o 

regulamento que erie taxas municipais contem obrigatoriamente, 

sob pena de nulidade, a fundamentagao econ6mico-financeira 

relativa ao valor das taxas. 

0 principia da equivalencia juridica, em concreto a equivalencia 

econ6mica pode, pais, ser concretizado conforme se referiu pel a 

via do custo, adequando as taxas aos custos subjacentes as 

prestagoes que as autarquias levam a cabo, fixando-as num 

montante igual ou inferior a esse valor, ou pela via do beneficia, 

adequando-as ao valor de mercado que essas prestagoes 

revestem, quando essa compara9ao seja possivel. Quando esta 

comparagao com atividades semelhantes prosseguidas por 

terceiros nao e possivel por estarmos perante presta96es 

exercidas no ambito do poder de autoridade sem similitude no 

mercado o indexante devera ser, em regra, o CAPL. 

No sentido classico, as 

taxas sao tributos que tem 

um caracter bilateral, sendo 

a contrapartida (art.0 3.0 do 

RGTAL): 

o Da prestacao concreta 

de um servico publico 

local; 

o Da utilizacao privada 

de bens do dominio 

publico e privado das 

Autarquias: ou 

o De remocao dos limites 

juridicos a atividade 

dos particulares 

Valor da Taxa 

calculado em 

fun9ao do: 

0 valor das Taxas 

deve ser menor ou 

igual ao Gusto da 

atividade publica 

local ou Beneficia 

auferido pelo 

particular ou ser 

fixada com base 

em criterios de 

desincentivo. 

0 CAPL esta presente na formula9ao do indexante de Iadas as 

taxas, mesmo naquelas que sao fixadas, maioritariamente, em 

fun9ao do BAP ou numa perspectiva de desincentivo visando a 

modula9ao e regula9ao de comportamentos. 

A presente adenda a tabela de taxas tem como prop6sito a 

conforma9ao da mesma com as a1tera96es introduzidas pelo 

Decreta-Lei n.0 48/2011, de 1 de Abril. 
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0 valor fixado de cada taxa poderc~ ser o resultado da seguinte 

fun gao: 

CAPL 

(Gusto da Atividade Publica 

Local} 

BAP 

(Beneficia Auferido pelo 

Particular) 

Desincentivo 

EJOU E/OU Custos diretos, indiretos, 

amortizag5es, encargos 

financeiros e futures 

investimentos 

Comparagao com o valor de 

prestagoes semelhantes 

exercidas no mercado 

Como forma de 

modular/regular 

comportamentos 

Assim, cumpre sistematizar para todas as taxas o custo da 

atividade publica local (CAPL) compreendendo os custos diretos 

e indiretos, os encargos financeiros, amortizag5es e futures 

investimentos a realizar pelo Municipio. 0 CAPL consubstancia, 

em regra, a componente fixa da contrapartida, correspondendo 

a componente variavel a fixagao adicional de coeficientes e 

valores concernentes a perspectiva do BAP ou desincentivo. 

Na delimitagao do CAPL foram arrolados os custos diretos. Em 

conformidade com o supra aludido foi conduzido um exaustivo 

arrolamento dos fatores "produtivos" que concorrem direta e 

indiretamente para a formulagao de prestagoes tributaveis no 

sentido de apurar o CAPL. 

Entenderam-se como fatores "produtivos" a mao-de-obra direta, 

o mobiliario e hardware e outros custos diretos necessaries a 
execugao de prestagoes tributaveis. 

Os custos de liquidagao e cobranga das taxas tem uma moldura 

fixa e sao comuns a todas elas pelo que foi estimado um 

procedimento padrao para estas tarefas. 

Atendendo a natureza e etimologia das taxas fixadas sao 

possiveis de estabelecer, em nosso entender, duas tipologias: 

Tipo I - Taxas administrativas, taxas decorrentes da 

prestagao concreta de um servigo publico local, ou 

atinentes a remogao de um obstaculo juridico (ex. 

analises de pretensoes de Municipes e emissao das 

respectivas licengas); 

Tipo II- Taxas inerentes a utilizagao de equipamentos e 

infraestruturas do dominic publico e privado Municipal, 

em que se verifica um aproveitamento especial e 

individualizado destes cuja tangibilidade econ6mica seja 

possivel. 

0 Decreto-Lei n.• 92/2010, de 26 de julho, estabelece os 

principios e as regras para simplificar o livre acesso e exercicio 

das atividades de servigos realizadas em territ6rio nacional, 

transpondo para a ordem juridica interna a Diretiva n.• 

2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

dezembro, relativa aos servigos no mercado interne, 

implementando regras que visam eliminar forrnalidades 

consideradas desnecessarias no ambito dos procedimentos 

administrativos. 

Na sequencia daquele diploma foi publicado o Decreto-Lei n.• 

48/2011, de 1 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.• 141/2012, 

de 11 de julho, que apresenta e regulamenta a iniciativa 

Licenciamento Zero e que visa reduzir encargos administrativos 

sobre os cidadaos e as empresas, atraves da eliminacao de 

licencas. autorizac5es e outros atos permissivos. substituindo-os 

porum reforco da fiscalizacao, designadamente, atraves da: 
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ML.'. ~ Cll '.._, 

o Simplifica(fao e desmaterializa(fao do regime de 

instala(fao e funcionamento dos estabelecimentos de 

restaura(fao ou de bebidas, de comercio de bens. de 

presta(fao de servi9os ou de armazenagem; 

o Simplifica(fao e desmaterializa(fao dos regimes 

conexos de opera(foes urbanisticas. ocupa(fao do 

espa9o publico e publicidade de natureza comercial 

de qualguer atividade econ6mica; 

o Facilitagao do acesso a estes servi9os atraves da 

sua disponibiliza(fao num balcao unico eletr6nico, 

designado Balcao do Empreendedor, acessivel 

atraves do Portal da Empresa; 

o Elimina(fao do licenciamento da atividade das 

agencias de venda de bilhetes para espetaculos 

publicos e o licenciamento do exercicio da atividade 

de real iza(fao de leiloes. sem prejuizo da legisla(fao 

especial que regula determinados leiloes; 

Por sua vez, a Portaria n.• 131/2011, de 4 de Abril, alterada pela 

Portaria n.• 284/2012, de 20 de setembro: 

o Determina as funcionalidades minimas do balcao 

unico eletr6nico, designado Balcao do 

empreendedor; 

o Define os modos de acesso ao Balcao do 

empreendedor; 

o Apresenta a fase experimental relativa a produ(fao de 

efeitos do disposto no Decreto-Lei n• 48/2011, 

aplicavel a alguns municipios e aos estabelecimentos 

e atividades de restaura(fao ou de bebidas. que 

termina em 31 de Dezembro de 2012 e que a adesao 

dos restantes municipios deve realizar-se ate ao dia 

2 de maio de 2013. 

o Aprova, ainda, disposi(fao especifica relativa a 
produ(fao de efeitos do Deere to-Lei n. 0 48/2011, de 1 

de Abril. 

Face ao que precede impoe-se. pois, a altera(fao da tabela de 

taxas criando tributos em conformidade com as novas 

permiss5es administrativas. 

Assim, optou-se por isolar num unico capitulo as altera(foes 

decorrentes da implementa(fao da lniciativa Licenciamento Zero 

e as decorrentes de outros diplomas publicados que procedam a 
desmaterializa(f8o e conforma(fao com a diretiva dos servi(fos. 

As taxas agora aditadas a tabela de taxas sao taxas do Tipo I. 
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B. ENQUADRAMENTO METODOLOGJCO 

Passamos a descrever a formula de calculo utilizada para cada 

uma das tipologias descritas. 

TIPO I - TAXAS ADMINISTRATIVAS, TAXAS DECORRENTES DA 

PRESTACAO CONCRETA DE UM SERVICO PUBLICO LOCAL, OU 

ATINENTES A REMOCAO DE UM OBSTACULO JURIDICO 

Para cada prestagao tributavel, foram mapeadas as varias 

atividades e tarefas e identificados os equipamentos (mobiliario 

e hardware) e a mao-de-obra necessaria reduzindo a 

intervengao/utilizagao/consumo a minutos. 

0 valor do lndexante CAPL e apurado, por taxa, atraves da 

aplicagao da seguinte formula: 

B. 

. y - N' de horas de trabalho perdidas em media por semana 

(feriados, ferias, % media de faltas por atestado medico -

Foi tido em conta o absentismo medio por Grupo de Pessoal 

constante do Balan90 Social do exercicio de 2007). 

MCGP - Sao os minutos/homem "consumidos" nas 

tarefas e atividades que concorrem diretamente para a 

concretizagao de uma prestagao tributavel. No 

mapeamento dos fatores produtivos foi subsidiariamente 

assumido o disposto no n.• 2 do artigo 16.0 da Lei das 

Finangas Locais, Lei n.• 2/2007, de 15 de Janeiro, que 

determina que para efeito do apuramento dos custos de 

suporte a fixagao dos pregos, os mesmos "sao medidos 

em situacao de eficiencia produtiva .. ."0 que significa que 

os fatores produtivos deverao ser mapeados numa 

perspectiva de otimizagao, ou seja, que os mesmos estao 

CAPL, = (CMHGP x MIGP) + (CKv x KM) + CENX +CcET + CLCE +CPs+ CIND 

0 GUSTO DA ATIVIDADE PUBLICA LOCAL DAS TAXAS DO TIPO I {CAPLI) CORRESPONDE AO SOMAT6RIO DO GUSTO DA MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA 

CONCRETIZAR AS TAREFAS INERENTES A SATISFA9AO DA PRETENSAO, DO GUSTO DAS DESLOCA90ES, DO GUSTO DO ENXOVAL AFECTO A GADA 

COLABORADOR, DO GUSTO DA CONSULTA A ENTIDADES TERCEIRAS (QUANDO A ELAS HOUVER LUGAR), DOS CUSTOS DE LIQUIDA9AO, COBRAN9A E 

EXPEDIENTE {QUANDO APLICAVEL), DO GUSTO COM PRESTADORES DE SERVI90S EXTERNOS {QUANDO A ELES SE RECORRA) E AINDA COM CUSTOS 

INDIRETOS (RATEADOS POR GADA TAXA EM FUN9AO DE CHAVES DE REPARTICAO). 

Em que: 

A. CMHGP - E o custo medio do minutolhomem por grupo de 

pessoal calculado recorrendo a seguinte formula: 

(1) Resulta da soma das remunera~5es e dos encargos com estas 

por grupo de pessoal. 

(2) Resulta da seguinte formula 52 x (n-y), em que: 

. 52 eo numero de semanas do ano; 

. n- N' de horas de trabalho semanais (assuPonte de Limam

se as 35 horas semanais como sendo o valor padrao); 

combinadas da melhor forma possivel sem dispendios 

desnecessarios 

C. CKV - E custo KmNiatura calculado por recurso a 
seguinte formula: 

Em que: 

( 1) Amortiza~ao correspondente; 

(2) Gusto associado aos pneus; 

(3) Despesas com combustive!; 

(4) Manuten~oes e repara~5es ocorridas; 

(5) Gusto do seguro; 

(6) Outros custos. 
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REGULAMENTO DE LIQUIDACAO E COBRANCA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAlS 
ADENDA A TABELA DE T AXAS 

Sempre que numa prestacao tributavel seja necessaria a 

utilizagao de viaturas para a sua concretizagao, designadamente 

em sede de vistorias e demais deslocagoes, foi definido um 

percurso medic em Km e em Minutos e, bem assim, foi tipificada 

a composigao da equipa ajustada por prestagao tributavel, 

visando criar uma justiga relativa para todos os Municipes 

independente da localizagao da pretensao no espago do 

Concelho. 

A. CCET - E o custo inerente a consulta a entidades terceiras 

quando a elas houver Iugar (ex. CCDR, EP, ... ) . Este 

valor foi incorporado nas prestagoes tributaveis em que 

esta atividade e recorrente, padronizando-se um valor 

que corresponde a atividade administrativa necessaria e 

ao custo de expediente; 

B. CENX - Resulta da soma das amortizagoes anuais dos 

equipamentos e hardware, a disposigao de cada 

colaborador e que fazem parte do enxoval de 

equipamentos, e dos artigos de economato de que este 

necessita para a prossecugao das tarefas que lhe estao 

cometidas em sede de prestagoes tributaveis. 

C. CLCE- Corresponde aos custos de liquidagao, cobranca 

e expediente comuns a todas as taxas; 

D. CPs - Sao os custos com prestadores de servigos 

externos (pessoas coletivas ou singulares) cuja 

intervencao concorre diretamente para a concretizagao de 

prestagoes tributaveis (ex. Taxa de inspegao a 

ascensores, em que a vistoria e, em regra, concretizada 

por entidade terceira subcontratada para o efeito); 

E. Clnd - Corresponde aos custos indiretos rateados por 

cada taxa, designadamente: 

Custos de elaboragao e revisao dos lnstrumentos 

Municipais de Ordenamento e Planeamento do 

Territ6rio- assumindo-se uma vida uti! de 10 anos; 

Custos anuais das licengas de software especifico de 

suporte ao licenciamento; 

Custos anuais do atendimento (front-office) 

indiferenciado por dominic ou sector; 

Outros custos indiretos com particular relagao com a 

prestagao tributavel. 

Consta do anexo A o detalhe, por taxa, da fundamentagao 

econ6mica e financeira em conforrnidade com a alinea c) do n.0 

2, do artigo 8.0 do Regime Geral das Taxas. 

C. CONSIDERANDOS SOBRE OS DOMINIOS E 

PRESTA<;OES TRIBUTAVEIS 

Tecemos, de seguida, alguns considerandos sobre os dominies 

com prestagoes tributaveis agora alterados e alguns dos 

pressupostos que estiveram na base conceptual de suporte a 
fundamentagao das respectivas taxas. 

MERA COMUNICACAO PREVIA 

A taxa prevista tem por contrapartida a apreciagao dos 

elementos instrut6rios submetidos via Portal do Empreendedor 

relatives a Meras Comunicagoes Previas e aplica-se sempre 

que seja utilizada este tipo de permissao administrativa (mera 

comunicagao previa) independentemente da natureza da 

pretensao. 

COMUNICACAo PREVIA COM PRAZO 

Como suporte a fundamentagao do valor das taxas fixadas em 

contrapartida das permissoes administrativas "Comunicacao 

Previa com Prazo" foi tido em conta, sobretudo, o custo da 

contrapartida administrativa, designadamente os custos 

inerentes a atividade de apreciagao e decisao. 
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ANEXO 

REGULAMENTO DE LIQUIDACAO E COBRANCA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAlS 
ADENDA AT ABELA DE T AXAS 

DEMONSTRACAO DA FUNDAMENTACAo 

(INDEXANTE) POR TAXA 

lnterpretagao da tabela anexa: Sistematizamos de seguida uma breve apresentagao sobre a estrutura da tabela 
anexa de forma a possibilitar a sua adequada leitura: 

TOTAL INDEXANTE 
(1+11+111 OU IV) 

(limite supertoremconf. oom o art. G4.0 da l ei n.0 

53-E/2006, de 29 de Dezembro) 

Componente Componente 
Variavel Fix a 

I - DIPLOMA LEGAL 

II - BENEFiCIO 
AUFERIDO PELO 

PARTICULAR (BAP) 

f-de 
EmvakH" ~do 

Cus.to 

Ill - DESINCENTIVO/ 
REGULACAO 

Fak>fde 
Em""' Majora¢<> do 

C~to 

Concretiza o valor do estudo e do indexante que fundamenta o valor da taxa fixada. Consubstancia o 
limite superior em conformidade como arl.0 4.0 da Lei n.0 53-E/2006, de 29 de Dezembro. A componente 
fixa corresponde, em regra, ao custo da contrapartida, designadamente ao custo da apreciavao 
conducente a prestavao concreta de um servivo publico ou removao de um obstaculo jurldico. A 
componente variavel delimita a fundamentagao da vertente variavel da propria prestavao tributavel (per 
ex. por m2, por dia, ... ) e, em regra, e fix ada atendendo ao Beneficia Auferido pelo Particular ou como 
fonna de modelar comportamentos incorporando um coeficiente ou valor de desincentivo. 

Sempre que o valor da taxa seja fixado por diploma legal o mesmo sera apresentado na presente eplgrafe. 
Assim, sistematiza-se o valor eo respective diploma. 

Consubstancia o BAP assumido por prestavao tributavel em conformidade como n.0 1 do arl.0 4.0 da Lei 
n.0 53-E/2006, de 29 de Dezembro. 0 mesmo e delimitado em valor ou em coeficiente de majoravao do 
custo. 

Consubstancia o Desincentivo assumido por prestavao tributavel em conformidade como n.0 2 do arl.0 

4.0 da Lei n.0 53-E/2006, de 29 de Dezembro. 0 mesmo e delimitado em valor ou em coeficiente de 
majoravao do custo. 



IV - GUSTO DA 
ACTIVIDADE PUBLICA 

LOCAL 
(CAPL) = (A)+(B)+(C) 

TOTAL CUSTOS DIRECTOS 
(A)= (1)-+{2)-+{3)-+{4)-+{5) 

TOTAL CUSTOS 
INDIRECTOS 

(B)= (4)+ .. -+{10) 

FUTUROS INVESTIMENTOS 
(C) 

REGULAMENTO DE LIQUIDAQAO E COBRANQA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAlS 
ADENDA A TABELA DE T AXAS 

Delimita o Gusto da Atividade Publica Local (CAPL). E o resultado da soma dos Custos Diretos com os 
Custos lndiretos e ainda os Futuros lnvestimentos. Representa o custo da contrapartida publica. 

Demonstra analiticamente, por natureza, os custos que concorrem para os custos diretos da prestagao 
tributavel. 

Demonstra analiticamente, por natureza, os custos que concorrem para os custos indiretos da prestagao 
tributavel. 

Representa o valor dos futuros investimentos que concorrem diretamente para a concretizagao da 
prestagao tributavel e que, pela sua natureza, deverao ser lidos em conta na delimitagao do CAPL uma 
vez que os contribuintes que pagarao a taxa serao beneficiarios dos mesmos investimentos respeitando 
o equilibria inter-geracional consagrado na Lei das Finangas Locais aprovado pela Lei n.0 2/2007, de 15 
de Janeiro. 
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