
127

 nº 101 | março 2019 | Boletim municipal

regulamentos

locais, com incidência, direta ou indireta, no 
respetivo regime. 
Importa, por isso, refletir num novo regulamen-
to de Taxas e outras receitas do Município, 
considerando quer as mudanças decorrentes 
do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que 
aprovou o novo Código do procedimento Admi-
nistrativo e que impõe, nomeadamente, a obri-
gatoriedade de publicação em Diário da repú-
blica da nova regulamentação municipal, quer 
as alterações decorrentes da Lei n.º 73/2013 e 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que es-
tabelecem o regime Financeiro das Autarquias 
Locais e das Entidades Intermunicipais e o seu 
regime jurídico, bem como, entre outras, do De-
creto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, que intro-
duziu importantes alterações ao Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril, no contexto da moder-
nização administrativa, e da Lei n.º 26/2016, de 
22 de agosto, que aprova o regime de acesso 
à informação administrativa e ambiental e de 
reutilização dos documentos administrativos, 
estabelecendo, neste caso, novos princípios e 
regras aplicáveis às taxas devidas por reprodu-
ções e certidões de documentos administrati-
vos, bem como à informação sobre as isenções, 
reduções ou dispensas de pagamento aplicá-
veis.
Tais alterações ditam, por exemplo, a necessi-
dade de adaptar o regime de taxas em vigor 
no que concerne à nova realidade decorrente 
da administração eletrónica e da desmateriali-
zação de procedimentos, por forma a promo-
ver maior eficiência administrativa, bem como 
maior proximidade com os interessados, cida-
dãos e empresas, no desempenho da ativida-
de municipal, tendo em conta os princípios da 
qualidade, da proteção da confiança, da comu-
nicação eficaz e transparente, da simplicidade, 
da responsabilidade e da gestão participativa.
publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Nos termos do 
artigo 98.º do novo Código do procedimento 
Administrativo (CpA) aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o início do pro-
cedimento do regulamento de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia foi 
aprovado pela Câmara Municipal, na reunião 
pública de 19 de março de 2018, tendo o mes-
mo sido publicitado na Internet, no sítio ins-

titucional do Município de vila Nova de gaia, 
no período que decorreu entre os dias 4 e 18 
de abril de 2018, sem que se tenha verificado a 
constituição de interessados ou a apresentação 
de quaisquer contributos.
o projeto de regulamento, uma vez elaborado, 
deverá ser submetido, pela Câmara Municipal, 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CpA.
ponderação de Custos e Benefícios – As me-
didas projetadas neste regulamento com o be-
nefício para o interesse público constante da 
respetiva motivação, não acarretam qualquer 
acréscimo de custos para o Município. 
paços do Município de vila Nova de gaia, 22 de 
março de 2019

rEguLAMENTo DE TAXAS E ouTrAS rECEI-
TAS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA

(projeto)

prEâMBuLo
1. Nos termos do regime geral das Taxas das 
Autarquias Locais (rgTAL), aprovado pela 
Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na sua 
atual redação, e de acordo com os princípios 
da equivalência jurídica, da justa repartição dos 
encargos públicos e da publicidade, os muni-
cípios podem proceder à criação de taxas que 
incidam sobre utilidades prestadas aos particu-
lares, geradas pela respetiva atividade ou resul-
tantes de investimentos municipais, constituin-
do receita municipal o produto da cobrança de 
taxas e preços, decorrentes da concessão de 
licenças e da prestação de serviços (cfr. artigos 
14.º, al. e) e 20.º e 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua atual redação, que estabelece 
o regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais). 
2. Em conformidade com o artigo 8.º do rg-
TAL, as taxas municipais são criadas por regula-
mento aprovado pela assembleia municipal que 
contém obrigatoriamente, sob pena de nulida-
de:
a) A indicação da base de incidência objetiva e 
subjetiva;
b) o valor ou a fórmula de cálculo do valor das 
taxas a cobrar;
c) A fundamentação económico-financeira re-
lativa ao valor das taxas, designadamente os 
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custos diretos e indiretos, os encargos financei-
ros, amortizações e futuros investimentos reali-
zados ou a realizar pela autarquia local;
d) As isenções e sua fundamentação;
e) o modo de pagamento e outras formas de 
extinção da prestação tributária admitidas;
f) A admissibilidade do pagamento em presta-
ções.
3. A generalidade das taxas criadas pelo Muni-
cípio de vila Nova de gaia consta atualmente 
de dois instrumentos normativos, a saber:
- Do regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia, aprovado, 
em dezembro de 2009, pela Assembleia Muni-
cipal e alterado, nomeadamente, pelo regula-
mento publicado no Dr, 2.ª série, n.º 8, de 11 de 
janeiro de 2017, no tocante às taxas de estacio-
namento e pelo regulamento n.º 306/2017, de 
7 de junho, publicado no Dr, 2.ª série, n.º 110 de 
7 de junho, no que concerne à possibilidade de 
redução em 50% do valor das taxas municipais 
a pagar por comerciantes;  
- Do regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação, publicado no Diário da república, 
2.ª série, N.º 249, de 22 de dezembro de 2015. 
4. A dispersão de tais normas regulamentares 
revela-se contudo inconveniente porquanto, 
para além de duplicação desnecessária de nor-
mas, por vezes, não totalmente coerentes ao ní-
vel dos princípios e das regras gerais a observar 
em procedimentos similares, a mesma é tam-
bém suscetível de dificultar uma perceção e 
interpretação clara por parte dos interessados. 
Daí a necessidade de integrar os dois regimes, 
num novo regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do Município de vila Nova de gaia, sem 
prejuízo da necessária salvaguarda das especi-
ficidades inerentes às taxas devidas pelas ope-
rações urbanísticas.
5. Acresce que no decurso da vigência do 
atual regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município, que conta já mais de oito anos, 
e pese embora a sua adaptação intercalar ao 
regime do “Licenciamento Zero”, se verifica-
ram, entretanto, outras importantes alterações 
no ordenamento jurídico que rege as autar-
quias locais, com incidência, direta ou indireta, 
no respetivo regime. Importa, por isso, refletir 
num novo regulamento Municipal de Taxas e 
outras receitas do Município, quer as mudan-

ças decorrentes do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, que aprovou o novo Código do 
procedimento Administrativo e que impõe, no-
meadamente, a obrigatoriedade de publicação 
em Diário da república da nova regulamenta-
ção municipal, quer as alterações decorrentes 
da Lei n.º 73/2013 e da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, que estabelecem, o regime Fi-
nanceiro das Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais e o seu regime jurídico, bem 
como, entre outras, do Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio, que introduziu importantes alte-
rações ao Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, 
no contexto da modernização administrativa, e 
da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprova 
o regime de acesso à informação administrativa 
e ambiental e de reutilização dos documentos 
administrativos, estabelecendo, neste caso, no-
vos princípios e regras aplicáveis às taxas devi-
das por reproduções e certidões de documen-
tos administrativos, bem como à informação 
sobre as isenções, reduções ou dispensas de 
pagamento aplicáveis.
6. Tais alterações ditam, por exemplo, a neces-
sidade de adaptar o regime de taxas em vigor 
no que concerne à nova realidade decorrente 
da administração eletrónica e da desmateriali-
zação de procedimentos, por forma a promo-
ver maior eficiência administrativa, bem como 
maior proximidade com os interessados, cida-
dãos e empresas, no desempenho da ativida-
de municipal, tendo em conta os princípios da 
qualidade, da proteção da confiança, da comu-
nicação eficaz e transparente, da simplicidade, 
da responsabilidade e da gestão participativa.
7. o novo regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do Município de vila Nova de gaia, ora 
elaborado, para além da consolidação de re-
gimes já referida e da sua conformação e ar-
ticulação com a legislação e regulamentação 
municipal presentemente em vigor, mantendo, 
no geral, os valores das taxas, apresenta como 
principais inovações:
7.1. A consagração de um novo regime de isen-
ções e reduções de taxas, distinguindo:
7.1.1 um vasto conjunto de situações, de isenção 
ou redução, taxativamente enumeradas cujo 
processo de reconhecimento passará agora a 
ser automático, oficioso ou mais desburocrati-
zado, sem necessidade de deliberação da Câ-
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mara Municipal (artigo 16.º);
7.1.2. As situações de isenção ou redução por 
razões de interesse público municipal, a ponde-
rar, fundamentar e valorar, caso a caso, pela Câ-
mara Municipal no quadro das suas competên-
cias legais e regulamentares de atribuição de 
benefícios públicos quando os potenciais bene-
ficiários sejam entidades privadas (artigo 17.º);
7.1.3. As isenções ou reduções especificamente 
previstas para operações urbanísticas cujo regi-
me se mantém inalterado (artigo 18.º).
7.2. A previsão de novos serviços, como o ser-
viço digital, com o objetivo de permitir o aces-
so a documentação eletrónica e em suportes 
digitais ou o atendimento assistido, bem como 
de valores de taxas destinados a permitir uma 
solução mais fácil na construção do simulador 
de taxas, tendo em vista o atendimento online.
7.3. A uniformização das taxas a cobrar pelas 
cedências dos auditórios, quer da Assembleia 
Municipal, quer de equipamentos similares 
como o do Arquivo Sophia de Mello Breyner 
(artigo 32.º da Tabela de Taxas anexa).
7.4. A previsão da possibilidade de atualização 
anual das taxas a partir de 1 de abril, de acordo 
com a taxa de inflação, que passam igualmente 
a ser expressas obrigatoriamente em múltiplos 
de cinco cêntimos evitando-se constrangimen-
tos, nomeadamente, no pagamento da taxa de 
estacionamento em parquímetros.
7.5. A previsão de uma regra geral relativa à fixa-
ção, pela Câmara Municipal, nos termos legais, 
de preços e outras receitas relativos aos servi-
ços prestados e aos bens fornecidos por uni-
dades orgânicas municipais e por empresas lo-
cais, podendo haver preços diferenciados com 
fundamento na promoção das correspondentes 
atividades, nomeadamente, por razões sociais, 
culturais, educativas ou de apoio ou incentivo à 
prática de atividade física e do desporto, sem 
prejuízo da dispensa total ou parcial do respeti-
vo pagamento, no âmbito da atribuição de be-
nefícios públicos, nos termos das competências 
legais ou regulamentares do executivo munici-
pal.
8. Nos termos das alíneas k) e ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º do rJAL, compete à Câmara Muni-
cipal de gaia elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do Município bem como apre-

sentar propostas, à mesma Assembleia, sobre 
matérias da competência desta.
9. o projeto deste regulamento foi submetido 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do Código do proce-
dimento Administrativo (CpA), através de pu-
blicação no Boletim Municipal e na Internet no 
sítio institucional do Município. 
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
do disposto nas alíneas b), c) e g) do n.º 1 do ar-
tigo 25.º do regime Jurídico das Autarquias Lo-
cais, aprovado pela alínea a) do n.º 1 do artigo 
1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, aprova o seguinte regulamento:

TÍTuLo I

pArTE gErAL

CApÍTuLo I
DISpoSIçÕES gErAIS

Artigo 1.º
Lei habilitante

1 - o regulamento Municipal de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia é 
elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 
112.º, n.º 7, 238.º, n.º 4 e 241.º da Constituição da 
república portuguesa, do regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermu-
nicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
dezembro, que estabelece o regime geral das 
Taxas das Autarquias Locais, da Lei geral Tribu-
tária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 
17 de dezembro, do Código de procedimento e 
de processo Tributário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro e das alíneas 
b), c) e g) do n.º 1 do artigo 25.º e das alíneas 
e) e k) do n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídi-
co das Autarquias Locais (rJAL) aprovado pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação.
2 – São, ainda, leis habilitantes deste regula-
mento:
a) o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, na sua atual redação, que estabelece o re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
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(rJuE);
b) o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de no-
vembro, na sua atual redação, que estabelece 
os procedimentos e define as competências 
para efeitos de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo e instalações de postos de abasteci-
mento de combustíveis.

Artigo 2.º
objeto e âmbito

1 - o presente regulamento estabelece as taxas 
municipais, a aplicar no Município de vila Nova 
de gaia, fixando a sua incidência, liquidação, 
valor ou fórmula de cálculo, fundamentação 
económico-financeira, isenções e respetiva fun-
damentação, modo de cobrança e pagamento, 
bem como outras formas de extinção da presta-
ção tributária admitidas, sem prejuízo de outras 
previstas em lei ou regulamentos específicos.
2 - o presente regulamento estabelece igual-
mente o regime de fixação de preços e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia.
3 - De acordo com a natureza das matérias, às 
relações jurídico-tributárias geradoras da obri-
gação de pagamento de taxas ao Município de 
vila Nova de gaia aplicam-se, ainda, subsidiária 
e sucessivamente:
a) o regime geral das Taxas das Autarquias 
Locais;
b) o regime Financeiro das Autarquias Locais 
e das Entidades Intermunicipais;
c) A Lei geral Tributária;
d) o regime Jurídico das Autarquias Locais;
e) o Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais;
f) o Código de procedimento e de processo 
Tributário;
g) o Código de processo nos Tribunais Admi-
nistrativos;
h) o Código do procedimento Administrativo.

Artigo 3.º
Das taxas

1 - As taxas do Município de vila Nova de gaia 
são tributos que assentam na prestação con-
creta de um serviço público, na utilização priva-
da de bens do domínio público e privado da au-
tarquia ou na remoção de um obstáculo jurídico 
ao comportamento dos particulares, no âmbito 

das atribuições do Município.
2 - A concreta previsão das taxas devidas ao 
Município de vila Nova de gaia, com fixação 
dos respetivos quantitativos, consta da Tabela 
de Taxas e outras receitas do Município, que 
é parte integrante, como Anexo II, do presente 
regulamento, respeita o princípio da prossecu-
ção do interesse público local e visa a satisfa-
ção das necessidades financeiras do Município, 
bem como a promoção de finalidades sociais, 
de qualificação urbanística, territorial e ambien-
tal.
3 - As taxas referidas no número anterior abran-
gem ainda, nos termos legais, as destinadas ao 
financiamento de utilidades geradas pela reali-
zação de despesa municipal quando desta re-
sultem utilidades divisíveis que beneficiem um 
grupo certo e determinado de sujeitos, inde-
pendentemente da sua vontade.

Artigo 4.º
Da fixação do valor e fundamentação econó-

mico-financeira das taxas
1 - o valor das taxas constantes da Tabela Ane-
xa ao presente regulamento, atento o princípio 
da proporcionalidade, é fixado segundo os se-
guintes critérios:
a) Custo da atividade pública local;
b) Benefício auferido pelo particular;
c) Desincentivo à prática de certos atos ou ope-
rações.
2 - os proveitos obtidos das taxas constan-
tes na Tabela Anexa ao presente regulamento 
destinam-se a cobrir os custos operacionais da 
atividade pública prestada, designadamente os 
custos diretos e indiretos, bem como futuros in-
vestimentos a realizar pelo Município.
3 - o custo da atividade pública local, previsto 
na alínea a) do n.º 1 do presente artigo, é ob-
tido pela aplicação de fórmulas diversas, com 
fatores de ponderação que englobam, designa-
damente os custos diretos e indiretos, os encar-
gos financeiros e amortizações.
4 - A fundamentação económico-financeira do 
valor das taxas, elaborada de acordo com o dis-
posto no n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro, na sua atual redação, cons-
ta do Anexo I ao presente regulamento, dele 
fazendo parte integrante.
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Artigo 5.º
Incidência objetiva

As taxas municipais incidem sobre utilidades 
prestadas aos particulares ou geradas pela ati-
vidade do Município, designadamente:
a) pela concessão de licenças e autorizações e 
pela comunicação prévia, prática de atos admi-
nistrativos e satisfação administrativa de outras 
pretensões de caráter particular;
b) pela realização, manutenção e reforço de in-
fraestruturas urbanísticas primárias e secundá-
rias;
c) pela utilização e aproveitamento de bens do 
domínio público e privado municipal;
d) pela gestão de tráfego e de áreas de esta-
cionamento;
e) pela gestão de equipamentos públicos de 
utilização coletiva;
f) pela prestação de serviços no domínio da 
prevenção de riscos e da proteção civil;
g) pelas atividades de promoção de finalidades 
sociais e de qualificação urbanística, territorial 
e ambiental;
h) pelas atividades de promoção do desenvol-
vimento e competitividade local e regional;
i) pelas atividades de particulares geradoras de 
impacte ambiental negativo;
j) outras atividades previstas neste regulamen-
to, na lei ou noutros regulamentos municipais.

Artigo 6.º
Incidência subjetiva

1 - o sujeito ativo da relação jurídico-tributária 
geradora da obrigação de pagamento das taxas 
municipais previstas no presente regulamento 
é o Município de vila Nova de gaia titular do di-
reito de exigir o cumprimento daquelas obriga-
ções tributárias, quer diretamente quer através 
de representante.
2 - o sujeito passivo é a pessoa singular ou co-
letiva, o património ou a organização de facto 
ou de direito que, nos termos da lei e dos re-
gulamentos municipais em vigor, está vinculada 
ao cumprimento da prestação tributária.
3 - Estão sujeitos ao pagamento de taxas muni-
cipais o Estado, as regiões Autónomas, as au-
tarquias locais, os fundos e serviços autónomos 
e as entidades que integram o setor empresa-
rial do Estado, das regiões Autónomas e das 
autarquias locais, sem prejuízo do previsto nos 

artigos 16.º a 18.º do presente regulamento.

Artigo 7.º
Atualização das taxas

1 - os valores das taxas previstos na Tabela 
Anexa são atualizáveis, de acordo com a taxa 
de inflação, em sede de orçamento Anual do 
Município, em função da variação, quando esta 
for positiva, do índice médio de preços no con-
sumidor, excluindo habitação, no continente, 
relativo ao ano anterior e publicado pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística, arredondando-se 
os resultados obtidos, por excesso, para a cen-
tésima de euro múltipla de cinco superior.
2 - os serviços municipais da área financeira 
procedem à respetiva atualização, sendo caso 
disso, para vigorar a partir de 1 de abril de cada 
ano, dando conhecimento à Câmara Municipal.
3 - Sempre que a Câmara Municipal considere 
justificável pode propor à Assembleia Municipal 
uma atualização extraordinária das taxas, me-
diante alteração regulamentar acompanhada 
da respetiva fundamentação económico-finan-
ceira subjacente aos novos valores.
4 - As atualizações referidas nos números ante-
riores são publicitadas nos lugares públicos de 
estilo, através de edital, no Boletim Municipal e 
na Internet, no sítio institucional do Município.
5 - Excetuam-se do disposto nos números an-
teriores as taxas municipais previstas na Tabe-
la Anexa que resultem de quantitativos fixados 
por disposição legal.

Artigo 8.º
Fixação de preços e outras receitas

1 – os preços e demais instrumentos de remu-
neração relativos aos serviços prestados e aos 
bens fornecidos pelas unidades orgânicas mu-
nicipais e por empresas locais, são fixados pela 
Câmara Municipal, nos termos legais, e não de-
vem ser inferiores aos custos direta e indireta-
mente suportados, com a prestação desses ser-
viços e com o fornecimento desses bens, sendo 
medidos, tais custos, em situação de eficiência 
produtiva.
2 – os preços e demais instrumentos de remu-
neração a cobrar pelo Município de vila Nova 
de gaia respeitam, designadamente, às ativi-
dades de abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais, de gestão de 
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resíduos sólidos, à utilização de instalações 
desportivas, culturais, ou outras de uso público, 
à cedência ou aluguer de espaços e instalações 
do património imobiliário municipal para fins 
particulares.
3 – A Câmara Municipal pode fixar preços dife-
renciados com fundamento na promoção das 
correspondentes atividades por razões sociais, 
culturais, educativas ou de apoio ou incentivo à 
prática de atividade física e do desporto, bem 
como dispensar total ou parcialmente o respe-
tivo pagamento, no âmbito da atribuição de be-
nefícios públicos, nos termos das suas compe-
tências legais ou regulamentares.
4 – As indemnizações por prejuízos sofridos 
pelo Município, nomeadamente por danos no 
património municipal, são calculadas com base 
no custo da sua reposição ou reparação, dado 
pelos custos diretos e indiretos ocorridos, ou 
no valor de normas legais aplicáveis.

CApÍTuLo II
LIQuIDAçÃo DAS TAXAS

Artigo 9.º
Liquidação

1 - A liquidação das taxas municipais consiste 
na determinação do montante a pagar e resul-
ta da aplicação dos indicadores previstos em 
fórmulas definidas no presente regulamento 
ou valores constantes da Tabela Anexa e dos 
elementos fornecidos pelos interessados.
2 – Aos valores das taxas municipais acresce, 
quando devido, o imposto sobre o valor acres-
centado (IvA), à taxa legal.
3 – Não pode ser praticado nenhum ato ou fac-
to material de execução sem prévio pagamento 
das taxas e outras receitas previstas no presen-
te regulamento e respetiva Tabela Anexa, sal-
vo nos casos expressamente nele admitidos ou 
permitidos por lei.

Artigo 10.º
procedimento da liquidação

1 - A liquidação das taxas municipais consta de 
documento próprio, designado por “Nota de 
Liquidação”, que faz parte integrante do res-
petivo processo administrativo ou, não sendo 
precedida de um processo, é feita no respetivo 
documento de cobrança.

2 – Da nota de liquidação ou documento de co-
brança, devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do sujeito ativo;
b) Identificação do sujeito passivo;
c) Discriminação do ato, facto ou contrato su-
jeito a liquidação;
d) Enquadramento no regulamento ou na sua 
Tabela de Taxas Anexa;
e) Cálculo do montante a pagar, em função dos 
elementos indicados nas alíneas c) e d);
f) prazo de pagamento;
g) Eventuais isenções ou reduções de taxas 
aplicáveis.
3 - Com a liquidação das taxas municipais, o 
Município assegura também a liquidação e co-
brança de impostos devidos ao Estado, resul-
tantes de imposição legal.
4- A liquidação das taxas municipais, em regra, 
é efetuada com a proposta de deferimento ou 
de autorização, ou até 30 dias a contar da data 
do registo de entrada do requerimento do inte-
ressado em caso de deferimento tácito. 
5 - A liquidação do valor das taxas devidas no 
âmbito dos regimes previstos no Decreto-Lei 
n.º 48/2011, de 1 de abril, na sua atual redação, é 
efetuada, automaticamente, no “Balcão do Em-
preendedor”.
6 - No caso de indeferimento, não há lugar ao 
reembolso do valor liquidado no ato de submis-
são do pedido.

Artigo 11.º
revisão do ato de liquidação

1 – A revisão do ato de liquidação pelo servi-
ço liquidador pode ser efetuada, nos termos 
da Lei geral Tributária, por iniciativa do sujeito 
passivo, no prazo de reclamação administrativa 
e com fundamento em qualquer ilegalidade ou 
oficiosamente, no prazo de quatro anos após a 
liquidação ou a todo o tempo se a taxa ainda 
não tiver sido paga com o fundamento em erro 
de facto ou de direito por erro imputável aos 
serviços. 
2 verificando-se que no ato de liquidação das 
taxas municipais existem erros de cálculo ou 
omissões imputáveis aos serviços e dos quais 
tenha resultado prejuízo para o Município, pro-
move-se, de imediato, a liquidação adicional. 
3 – Sem prejuízo da responsabilidade contraor-
denacional que daí resulte, quando o erro do 



133

 nº 101 | março 2019 | Boletim municipal

regulamentos

ato de liquidação for imputável ao sujeito passi-
vo, designadamente por falta ou inexatidão de 
elementos a que estava obrigado a apresentar, 
nos termos das normas legais e regulamentares 
aplicáveis, será este responsável pelas despe-
sas decorrentes da sua conduta. 
4 - o Município notifica o sujeito passivo dos 
fundamentos da liquidação adicional, bem 
como da diferença, a pagar no prazo de 15 dias, 
sob pena de, não o fazendo, proceder à cobran-
ça coerciva através de processo de execução 
fiscal.
5 – Sempre que o quantitativo resultante da li-
quidação adicional for igual ou inferior a 7,50 
euros não há lugar à respetiva cobrança.
6 – Caso se verifique que o valor liquidado foi 
superior ao devido, e não tenham decorrido 
quatro anos sobre a data do pagamento, de-
vem os serviços promover oficiosamente, a res-
tituição ao sujeito passivo da importância inde-
vidamente paga, no prazo de 60 dias contados 
da data da confirmação do erro.
7 – A anulação de documentos de cobrança ou 
a restituição de importâncias pagas que resul-
tem da revisão do ato de liquidação compete à 
Câmara Municipal mediante proposta prévia e 
devidamente fundamentada dos serviços.

Artigo 12.º
Notificação da liquidação

1 - A notificação da liquidação é feita por carta 
registada com aviso de receção, conjuntamente 
ou não com o ato de deferimento da licença ou 
autorização requerida.
2 - Nos casos em que não é legalmente exigível 
a notificação por carta registada com aviso de 
receção, designadamente no caso da liquida-
ção efetuada no “Balcão do Empreendedor” e, 
ainda, quando se trate da renovação de licen-
ças ou autorizações previstas no presente re-
gulamento, as notificações são efetuadas por 
carta registada simples.
3 - Da notificação da liquidação deve cons-
tar, além do montante a pagar, acrescido dos 
valores das taxas que são devidas, a decisão, 
os seus fundamentos de facto e de direito, os 
meios de defesa contra o ato de liquidação, o 
autor do ato e se o fez no uso de delegação 
ou subdelegação de competências, bem como 
o prazo de pagamento voluntário findo o qual 

começam a vencer-se juros de mora nos termos 
legais.
4 - A notificação considera-se efetuada na data 
assinatura do aviso de receção tendo-se por 
efetuada na própria pessoa do notificado, ainda 
que o aviso de receção tenha sido assinado por 
terceiro no domicílio daquele, presumindo-se 
neste caso que a notificação da liquidação foi, 
oportunamente, entregue ao destinatário.
5 - Caso o aviso de receção seja devolvido pelo 
facto de o notificando se ter recusado a rece-
bê-lo ou não o ter levantado no prazo previsto 
no regulamento dos serviços postais e não se 
comprovar que entretanto o notificando co-
municou a alteração do seu domicílio fiscal, a 
notificação é efetuada nos 15 dias seguintes à 
devolução, por nova carta registada com aviso 
de receção, presumindo-se feita a notificação 
se a carta não tiver sido recebida ou levanta-
da, sem prejuízo de o notificando poder provar 
justo impedimento ou a impossibilidade de co-
municação da mudança de residência no prazo 
legal.
6 – A notificação pode igualmente ser levanta-
da nos serviços competentes, devendo o noti-
ficado ou seu representante assinar um com-
provativo de recebimento, que terá os mesmos 
efeitos do aviso de receção. 
7 - As notificações, por carta registada simples, 
presumem-se efetuadas no 3.º dia posterior 
ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, 
quando esse dia não seja útil.
8 - As notificações referidas no número anterior 
podem ser efetuadas, por telefax ou via Inter-
net, desde que seja possível confirmar, poste-
riormente, o conteúdo da mensagem e o mo-
mento em que foi enviada.
9 - Quando a notificação for efetuada nos ter-
mos do número anterior, presume-se feita na 
data de emissão, servindo de prova, se incluí-
do no processo, a cópia do aviso onde conste 
a menção de que a mensagem foi enviada com 
sucesso, bem como a data, hora e número de 
telefax do recetor ou o extrato da mensagem 
efetuado pelo trabalhador.
10 – No caso de o interessado ter constituído 
mandatário, as notificações serão feitas na pes-
soa e escritório deste, por carta ou aviso regis-
tados.
11 – Nas situações previstas no número anterior, 
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e sempre que a notificação tenha em vista a 
prática pelo interessado de ato pessoal, além 
da notificação ao mandatário, será enviada car-
ta para o domicílio do próprio interessado, in-
dicando a data, o local e o motivo da compa-
rência.
12 - Após a receção da notificação, o notificado 
terá 10 dias para se pronunciar por escrito so-
bre o ato de liquidação, devendo, caso o faça, 
ser emitido novo ato de liquidação até 10 dias 
após o termo daquele prazo.
13 - Findo o prazo previsto no número anterior 
sem que tenha havido pronúncia do notificado, 
considera-se assente a notificação inicialmente 
efetuada.

Artigo 13.º
Autoliquidação

1 - A autoliquidação consiste na determinação 
pelo sujeito passivo do valor da taxa a pagar, 
seja aquele o contribuinte direto, o seu substi-
tuto ou responsável legal. 
2 - Sempre que a lei ou regulamento preveja a 
autoliquidação das taxas e outras receitas, deve 
o requerente promover a mesma e o respetivo 
pagamento.
3 - o requerente, aquando da entrega do seu 
requerimento ou do início da atividade sujeita a 
pagamento da taxa ou outra receita municipal, 
deve remeter ao Município cópia do pagamen-
to efetuado nos termos do número anterior, sob 
pena de se presumir o seu não pagamento.
4 - Caso se verifique que ocorreu deferimen-
to tácito e o Município proceda à liquidação da 
taxa no prazo estipulado no artigo 10.º, n.º 4, 
pode o sujeito passivo depositar ou caucionar 
o respetivo valor, calculado nos termos do pre-
sente regulamento, dando conhecimento des-
se facto ao Município.
5 - Nas situações de comunicação prévia, quan-
do não houver lugar à emissão de alvará úni-
co, a liquidação é feita pelo sujeito passivo, de 
acordo com os critérios previstos no presente 
regulamento.
6 - o sujeito passivo pode, nas situações pre-
vistas no número anterior, solicitar que os servi-
ços competentes prestem informações sobre o 
montante previsível das taxas a suportar.
7 - Nos casos de operações urbanísticas pro-
movidas pela Administração pública, a Câmara 

Municipal deve, no momento em que profira o 
parecer sobre as mesmas, indicar o valor presu-
mível das taxas a suportar.
8 - As entidades a que alude o número anterior 
procederão a autoliquidação com base no valor 
presumível indicado pelo Município.
9 - o pagamento das taxas municipais resul-
tantes da autoliquidação deverá ser realizado 
à ordem da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia para o Número de Identificação Bancária 
003508880000319033289 da Caixa geral de 
Depósitos, S.A., devendo ser indicada a referên-
cia ao procedimento a que respeita e o nome 
ou denominação social do respetivo titular.
10 - A autoliquidação das taxas urbanísticas 
deve ocorrer até um ano após a data da apro-
vação, emissão da licença.
11 - A autoliquidação das taxas relativas a ope-
rações urbanísticas sujeitas a comunicação pré-
via deverá ocorrer no prazo de 60 dias a contar 
da data de comunicação.  
12 - Caso o Município venha a apurar que o 
montante pago pelo requerente na sequência 
da autoliquidação é inferior ou superior ao va-
lor efetivamente devido, o requerente é notifi-
cado do valor correto a pagar, bem como do 
prazo para efetuar o pagamento, ou restituição 
do montante pago em excesso.

CApÍTuLo III
DAS ISENçÕES E rEDuçÕES DE pAgAMEN-

To

SECçÃo I
prINCÍpIoS gErAIS

Artigo 14.º
Fundamentação

As isenções e reduções de pagamento das taxas 
municipais previstas no presente regulamento 
e Tabela Anexa, encontram fundamento, nos 
termos e para os efeitos do disposto na alínea 
d) do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro, na sua atual redação, na 
verificação ou ponderação, isolada ou conjun-
tamente, dos seguintes fatores: 
a) relevante interesse público municipal dos 
fins prosseguidos pelos sujeitos passivos;
b) Estímulo e apoio a atividades das entidades 
da economia social, nomeadamente de Insti-
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tuições particulares de Solidariedade Social 
(IpSS’S) e de outras entidades de reconhecido 
interesse público sem fins lucrativos com vista à 
prossecução de objetivos de solidariedade so-
cial consignados nos artigos 63.º, al. b) do n.º 2 
do artigo 67.º, 69.º, na alínea e) do n.º 1 do artigo 
70.º e nos artigos 71.º e 72.º da Constituição da 
república portuguesa;
c) Apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, com vista à prossecução de finali-
dades de interesse público municipal, designa-
damente, a execução de obras, realização de 
eventos ou o desenvolvimento de atividades, 
de natureza social, humanitária, cultural, edu-
cativa, desportiva, recreativa, económica, de 
proteção civil, cooperação externa, ou qualquer 
outra de interesse e que promova o desenvolvi-
mento do Município, ou a informação e defesa 
dos direitos dos cidadãos, no quadro das res-
petivas atribuições e competências da Câmara 
Municipal, designadamente, das previstas nas 
alíneas o), u), v) ff) do n.º 1 do artigo 33.º do re-
gime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
d) Apoio a pessoas em situação de insuficiência 
económica ou de vulnerabilidade;
e) proteção dos estratos sociais mais desfavo-
recidos.

Artigo 15.º
Competência

Salvo disposição legal ou regulamentar em 
contrário e sem prejuízo de eventual delegação 
no presidente da Câmara, com poderes de sub-
delegação, compete à Câmara Municipal deli-
berar, sobre a atribuição, o reconhecimento ou 
contratualização, caso a caso, das isenções ou 
reduções de taxas previstas no presente regu-
lamento.

Artigo 16.º
Isenções e reduções

1 - Estão isentos do pagamento das taxas mu-
nicipais estabelecidas neste regulamento as 
pessoas singulares, instituições e organismos 
que beneficiem de isenção por preceito legal 
ou regulamentar.
2 – Beneficiam de isenção total de taxas muni-
cipais:
a) As empresas municipais e associações em 

que o Município exerça uma influência domi-
nante, relativamente aos atos e factos decor-
rentes da prossecução dos seus fins constantes 
dos respetivos estatutos, diretamente relacio-
nados com a execução de contratos-programa 
celebrados com o Município e, ou, com os po-
deres que por este lhes tenham sido delegados;
b) As freguesias de vila Nova de gaia no que 
concerne à realização de atividades próprias, 
organizadas em exclusivo pelas respetivas jun-
tas de freguesia e disponibilizadas, de forma 
não onerosa, para os respetivos utilizadores ou 
participantes;
c) As IpSS’ s, as instituições religiosas ou outras 
legalmente equiparadas àquelas, corporações 
e associações de bombeiros e agrupamentos 
de escolas ou escolas não agrupadas do ensino 
público, bem como as entidades de saúde do 
setor público, com sede no Concelho, quanto às 
taxas referidas no n.º 3 do presente artigo; 
d) As pessoas em situação de insuficiência eco-
nómica demonstrada pelo recurso aos critérios 
previstos na lei para o apoio judiciário, median-
te declaração comprovativa da Segurança So-
cial, ou pelos serviços da Autoridade Tributária 
para o efeito, no que concerne à isenção de ta-
xas inerentes ao procedimento administrativo. 
e) os partidos políticos, coligações e associa-
ções sindicais e ainda os movimentos de cida-
dãos, desde que registados de acordo com a 
lei, quanto às taxas relativas à cedência de es-
paços, que sejam geridos ou propriedade do 
Município que se destinem à divulgação das 
atividades próprias;
f) As entidades que beneficiem de atribuição 
de lugares de estacionamento privativo (LEp), 
quanto às respetivas taxas, elencadas no artigo 
10.º do regulamento n.º 99/2017, de 21 de fe-
vereiro (regulamento Municipal de Estaciona-
mento de veículos de vila Nova de gaia).
3 - As pessoas coletivas de utilidade pública, 
as associações empresariais, comerciais, asso-
ciações ou fundações culturais, desportivas ou 
recreativas, académicas, ou outras legalmente 
constituídas, com sede em vila Nova de gaia, 
beneficiam de uma redução de 70% sobre o 
montante que exceda 50€ do valor das taxas 
de ocupação do espaço público, de ocupação 
pontual em mercados e feiras, de ruído, de re-
cintos itinerantes e improvisados, de publicida-
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de exterior ou da cedência de equipamentos e 
materiais logísticos e de divulgação, bem como 
das taxas inerentes aos procedimentos admi-
nistrativos e à prestação de serviços pela polí-
cia municipal, relativamente a atos e factos que 
se destinem à direta e imediata realização dos 
seus fins, desde que comprovada e cumulativa-
mente:
a) A ocupação, cedência, ou atividade seja no 
seu exclusivo interesse ou a publicidade se refi-
ra exclusivamente à sua pessoa;
b) A pessoa coletiva não distribua quaisquer re-
sultados ou por outro meio proporcione vanta-
gens económicas aos associados ou membros 
dos órgãos sociais;
c) o exercício dos cargos sociais não seja re-
munerado.
4 - por deliberação da Câmara Municipal, me-
diante requerimento fundamentado dos inte-
ressados, a efetuar nos termos do artigo 19.º, e 
sob proposta dos serviços de ação social, po-
dem ser isentas, total ou parcialmente, de todas 
as taxas previstas no presente regulamento, as 
pessoas que integrem agregados familiares ou 
pessoas isoladas em risco de exclusão social, 
nomeadamente, pela ocorrência de um facto 
inesperado (incêndio, inundações, tratamentos 
médicos, cirurgias, desemprego, entre outros), 
cujo rendimento per capita seja igual ou inferior 
ao valor da pensão social do respetivo ano.
5 - As isenções referidas no n.º 1 são reconheci-
das pelo serviço competente para a liquidação 
da taxa de forma automática e oficiosa.
6 - As isenções e reduções referidas nos n.ºs 
2 e 3, são reconhecidas mediante despacho 
do presidente da Câmara ou do vereador com 
competência delegada ou subdelegada na área 
dos serviços liquidadores, oficiosamente, sem-
pre que os respetivos pressupostos sejam do 
conhecimento do Município, ou, não sendo tal 
possível, mediante requerimento fundamenta-
do dos interessados, a apresentar nos termos 
do artigo 19.º do presente regulamento.

Artigo 17.º
Isenções ou reduções do valor das taxas por ra-
zões de interesse público municipal
1 - Com vista à prossecução de finalidades de 
interesse público municipal pode a Câmara Mu-
nicipal conceder isenções ou reduções do valor 

das respetivas taxas municipais:
a) Aos organismos do setor público;
b) Às entidades com estatuto de IpSS;
c) Às demais pessoas singulares ou coletivas, 
legalmente constituídas, sobre o valor das taxas 
que exceda o montante de 50€, relativamente 
a atos e factos, devidamente fundamentados, 
que se destinem à prossecução de atividades 
de relevante interesse público municipal, de-
signadamente, eventos, obras ou projetos que 
induzam investimento, a fixação de empresas, 
a criação de emprego qualificado, a inovação 
tecnológica, a coesão social e a proteção do 
ambiente ou que potenciem a divulgação da 
cidade e promovam a dinamização cultural, so-
cial e turística do Concelho, entre outros que 
pelas suas potencialidades sejam suscetíveis de 
contribuir para a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios da população do Concelho 
de vila Nova de gaia.
2 - Sob parecer não vinculativo de Associação 
representativa do Comércio Local, para o efei-
to habilitada pelo Município, pode haver lugar 
à redução em 50 % do valor das taxas a pagar 
por comerciantes do Concelho, sobre o mon-
tante que exceda 50€, relativamente a atos e 
factos, designadamente, de modernização e, 
ou, requalificação de instalações, destinados a 
incentivar a melhoria da prossecução da respe-
tiva atividade de comércio tradicional em vila 
Nova de gaia. 
3 - Cabe à Câmara Municipal, mediante delibe-
ração ou através de celebração de contrato e 
sob proposta devidamente fundamentada nos 
termos do artigo 19.º, n.º 6 do presente regula-
mento e no quadro da legislação e regulamen-
tação aplicável, conceder, caso a caso, as isen-
ções ou reduções previstas neste artigo. 
4 – para efeitos do disposto no n.º anterior, o 
relevante interesse municipal deve ser aferido 
à luz dos critérios e condições de atribuição 
constantes do regulamento Municipal de Atri-
buição de Benefícios públicos.

Artigo 18.º
Isenções ou reduções do valor das taxas devi-
das pela realização de operações urbanísticas
1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos ante-
riores, a Câmara Municipal pode deliberar isen-
tar ou reduzir o valor da Taxa Municipal de ur-
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banização (TMu) e da Taxa de Compensação 
urbanística (TCu), nos termos do Quadro ane-
xo ao presente artigo:
a) Às pessoas singulares ou coletivas que rea-
lizem operações urbanísticas que, em casos 
devidamente justificados, por razões de ordem 
social ou interesse coletivo relevante, a Câmara 
Municipal delibere isentar total ou parcialmente 
do pagamento da taxa;
b) Às pessoas singulares ou coletivas que rea-
lizem operações urbanísticas que promovam a 
transferência de atividades industriais ou de ar-
mazenagem, com evidentes impactes ambien-
tais negativos, existentes em áreas residenciais, 
para áreas empresariais, previstas em planos 
Municipais de ordenamento do Território;
c) Às pessoas singulares ou coletivas que rea-
lizem obras de conservação, alteração, amplia-
ção ou reconstrução, que promovam a reabili-
tação dos edifícios (ou conjuntos de edifícios) 
ou outras construções integrados no Inventário 
do património Arquitetónico de vila Nova de 
gaia, que acompanha o pDM e na Carta de Sal-
vaguardas constante da planta de ordenamen-
to do pDM em vigor;
d) os edifícios que obtenham classificação de 
classe A+ no âmbito do Sistema de Certificação 
Energética de Edifícios;
e) os edifícios que obtenham certificação da 
sustentabilidade da construção no âmbito de 
um sistema de avaliação e reconhecimento 
voluntário da construção sustentável e do am-
biente construído;
f) Às pessoas singulares ou coletivas que reali-
zem operações urbanísticas potenciadoras da 
manutenção/criação de emprego ou dinamiza-
doras do tecido empresarial em função das suas 
características/especificidades, ou da inovação 
ou envergadura da operação/investimento rea-
lizado, desde que tais atividades tenham refle-
xo no Município de vila Nova de gaia;
g) Às pessoas singulares quando se trate de 
edificação existente, destinada a habitação 
própria e permanente do requerente, e desde 
que se demonstrem garantidas as necessárias 
infraestruturas públicas, devendo ser privilegia-
das as construções devidamente inseridas em 
núcleos urbanos consolidados e infraestrutura-
dos;
h) Às pessoas singulares e coletivas, quando se 

trate de operação urbanística para a qual exis-
ta antecedente processual, no âmbito do qual 
tenha sido emitido o respetivo título e pagas 
todas as taxas devidas, visando o novo pedido 
a continuidade da realização daquela operação 
urbanística, no seguimento de declaração de 
caducidade do ato de controlo prévio;
i) Às pessoas singulares e coletivas que, no 
âmbito da execução de uma determinada ope-
ração urbanística, optem por colaborar com o 
Município na execução de intervenções em do-
mínio público que venham a promover a benefi-
ciação de arruamentos públicos, o alargamento 
da faixa de rodagem ou a criação de espaços 
verdes de interesse municipal. 
2 - No âmbito de um contrato de urbanização 
podem ser definidos os termos de isenção total 
ou parcial das taxas apuradas, respeitados os 
requisitos previstos no presente artigo.
3 - A Câmara Municipal pode, nos termos do ar-
tigo anterior, conceder isenção total ou parcial 
de todas as taxas aplicáveis quando se trate de 
operação urbanística, atividade, ocupação ou 
instalação realizada por razões de interesse pú-
blico municipal.
4 - As operações urbanísticas realizadas em 
prédios situados em Área de reabilitação ur-
bana poderão beneficiar, de uma isenção ou re-
dução de pagamento das respetivas taxas, bem 
como das taxas devidas pela ocupação/utiliza-
ção de espaço público associado à operação 
urbanística nos termos a fixar no documento de 
constituição da respetiva Área de reabilitação 
urbana. 
5 - A opção pela apresentação dos requerimen-
tos através dos formulários disponíveis online 
e da plataforma informática disponibilizada 
para o efeito, determina uma redução da taxa 
de apreciação correspondente a 10%, num valor 
mínimo de € 3,00 (três euros).
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SECçÃo II
Do procedimento

Artigo 19.º
procedimento nas isenções ou reduções

1 - o pedido de isenção ou de redução das ta-
xas, ou do respetivo reconhecimento, deve ser 
formalizado, preferencialmente através de for-
mulário disponibilizado pela autarquia, aquan-
do do requerimento sujeita a pagamento da 
taxa, sem prejuízo do pagamento do valor de-
vido a título de preparo.
2 – Nos casos em que não haja lugar a requeri-
mento, o pedido de isenção ou de redução das 
taxas ou do seu reconhecimento deve ser for-
malizado até ao momento do inicio do ato ou 
atividade sujeita a pagamento da taxa.
3 – o incumprimento do prazo previsto nos 
números anteriores determina o indeferimen-
to liminar de quaisquer pedidos de isenção, ou 
redução de taxas, ou do respetivo reconheci-
mento, não havendo lugar, por tal razão, à de-
volução de taxas que tenham eventualmente 
sido já pagas.

4 - Nos casos em que o pedido de isenção, de 
redução de taxas municipais, ou do seu reco-
nhecimento, se fundamente no apoio à prosse-
cução de finalidades de interesse público mu-
nicipal, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 17.º, 
deverá o mesmo indicar concretamente o fim a 
que se destina tal apoio e conter os seguintes 
elementos:
a) De identificação do requerente com indica-
ção do número de identificação fiscal de pes-
soa singular ou coletiva, número de bilhete de 
identidade ou cartão do cidadão;
b) No caso de pessoa coletiva, cópia de esta-
tutos atualizados, ou equivalente, composição 
dos órgãos sociais, último relatório de ativida-
des, documento de prestação de contas e pla-
no de atividades e orçamento;
c) Certidões comprovativas da situação tribu-
tária e contributiva regularizada perante o Es-
tado e a Segurança Social, ou autorização de 
consulta das mesmas nos competentes sítios 
da internet.
d) Fundamentação do pedido, com indicação 
circunstanciada dos projetos, eventos, ou ativi-
dades em causa suscetíveis de revestir interes-
se público municipal;
e) Declaração sob compromisso de honra quan-
to à não condenação da entidade requerente 
nos Tribunais por factos relativos à prossecu-
ção dos seus objetivos e de que o apoio sob a 
forma de isenção de taxas se destina integral-
mente aos projetos ou atividades objeto do pe-
dido.
5 - A concessão pela Câmara Municipal de isen-
ção ou redução de taxas nos termos do número 
anterior, sempre que tal se justifique, pode ser 
condicionada ao cumprimento, pelo beneficiá-
rio, de programas, obrigações ou contraparti-
das de interesse público, sob pena de reversão 
em caso de incumprimento, a fixar em contra-
to-programa ou protocolo de colaboração, 
6 - previamente ao reconhecimento, ou deferi-
mento da isenção ou redução, pela Câmara Mu-
nicipal, deve o responsável pela direção do pro-
cedimento, no respetivo processo, elaborar um 
relatório no qual indique o pedido de isenção 
ou redução e respetivo valor, resuma o conteú-
do do procedimento, incluindo a fundamenta-
ção da dispensa da audiência de interessados 
quando esta não tiver ocorrido, e formule uma 
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proposta de decisão, sintetizando as razões de 
facto e de direito que a justifiquem.
7 - o pedido de redução em 50 % do pagamen-
to das taxas a pagar por comerciantes é obri-
gatoriamente instruído, pelo interessado, com 
o parecer a que se refere o n.º 3 do artigo 17.º, 
que se destina a confirmar, perante a Câmara 
Municipal, a qualidade de comerciante em exer-
cício de atividade no ramo do comércio tradi-
cional, em vila Nova de gaia, do interessado, 
bem assim, a apreciar, de modo independente 
e qualificado, os benefícios e mais-valias para a 
atividade, em concreto, dos atos ou factos su-
jeitos ao pagamento da taxa cuja redução de 
pagamento se requer.
8 – Não são aceites pedidos de isenção de taxas 
formulados com fundamento no disposto nos 
artigos 16.º, n.º 3, 17.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2, cujo 
valor seja inferior a 50€, exceto quando se trate 
de Escolas ou entidades com estatuto de IpSS, 
sendo tais pedidos liminarmente indeferidos.
9 – Sem prejuízo dos casos de representação 
nos termos legais, são liminarmente rejeitados 
os pedidos de isenção formulados por entida-
des que não sejam os efetivos titulares dos atos 
ou factos sujeitos a pagamento de taxa, deven-
do os serviços proceder à respetiva devolução.
10 - Todos os pedidos de isenção ou redução 
após o respetivo deferimento são enviados 
aos serviços da área financeira, nomeadamen-
te, para cumprimento das disposições legais e 
regulamentares em matéria de registo, publici-
dade e reporte de informação em matéria de 
atribuição de benefícios públicos.
11 - As isenções ou reduções de taxas não de-
sobrigam os interessados de requererem à Câ-
mara Municipal o respetivo licenciamento, au-
torização ou comunicação, a que haja lugar, nos 
termos legais ou regulamentares.
12 - As isenções ou reduções de taxas não auto-
rizam os beneficiários a utilizar meios suscetí-
veis de lesar o interesse municipal e não abran-
gem as indemnizações por danos causados no 
património municipal.

CApÍTuLo Iv
Do pAgAMENTo E Do SEu NÃo CuMprI-

MENTo

SECçÃo I

DA CoBrANçA

Artigo 20.º
Modalidades de cobrança

A cobrança das taxas devidas pode ocorrer sob 
as seguintes modalidades:
a) pagamento voluntário;
b) Cobrança coerciva.

Artigo 21.º
Cobrança

1 - A cobrança das taxas municipais pode ser 
efetuada no momento do pedido que lhes dá 
origem, salvo se a lei ou regulamento dispuser 
em contrário.
2 - A cobrança das taxas municipais devidas 
pela realização das operações urbanísticas é 
efetuada antes da emissão do alvará de licen-
ça ou autorização da respetiva operação ou da 
utilização da obra.
3 - As taxas municipais relativas à apreciação 
dos procedimentos de controlo prévio de ope-
rações urbanísticas, emissão de informação 
prévia, vistorias, operações de destaque e de-
mais assuntos administrativos e os preparos 
são cobrados com a apresentação do corres-
pondente pedido.
4 - Nos casos previstos em lei ou regulamento 
municipal em vigor, é devido, no momento do 
pedido, um preparo cujo valor é deduzido no 
ato da liquidação.
5 - Sem prejuízo do especialmente previsto no 
presente regulamento, sempre que o valor da 
taxa devida for inferior a € 50 (cinquenta eu-
ros), o preparo é de 50% do respetivo valor e 
quando superior, será de 25%.
6 – Sempre que no momento do pedido não 
seja possível apurar o montante do preparo a 
cobrar e se revele necessário avaliar previa-
mente o mesmo para comunicação e aceitação 
posterior do requerente, é devida uma taxa de 
apreciação de € 5 (cinco euros), não reembol-
sável mas dedutível ao valor a que se refere o 
número anterior.  
7 - Não há lugar à dedução ou à devolução do 
preparo em caso de caducidade, desistência ou 
deserção do procedimento por causa imputá-
vel ao requerente e, ainda, em caso de indeferi-
mento da pretensão, excetuado o indeferimen-
to liminar.
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SECçÃo II
Do pAgAMENTo voLuNTÁrIo

Artigo 22.º
Do pagamento voluntário

1 - Salvo regime especial, as taxas municipais e 
demais encargos previstos no presente regu-
lamento são pagos nos serviços de tesouraria 
competentes, em numerário, até aos limites le-
galmente admitidos, ou por cheque emitido à 
ordem do Município de vila Nova de gaia, po-
dendo também ser efetuado, por ATM, via in-
ternet, ou, ainda, por transferência bancária.
2 - No âmbito dos regimes previstos pelo De-
creto-lei n.º 48/2011, de 1 de abril, na sua atual 
redação, o pagamento das taxas municipais é 
efetuado automaticamente no “Balcão de Em-
preendedor”.
3 - Fica excecionado do estabelecido no núme-
ro anterior o pagamento da taxa devida pela 
ocupação do espaço público, cujo quantitativo 
é disponibilizado pelo Município, no “Balcão do 
Empreendedor”, após a comunicação ou o pe-
dido.
4 - o pagamento de taxas municipais e demais 
encargos pode ser efetuado por dação em pa-
gamento ou por compensação quando tal seja 
compatível com a lei e o interesse público, me-
diante deliberação específica da Câmara Mu-
nicipal para o efeito, com possibilidade de de-
legação no seu presidente, aplicando-se, com 
as necessárias adaptações, as regras previstas 
pelo Código de procedimento e processo Tri-
butário.
5 - A prática ou utilização do ato ou facto sem o 
prévio pagamento das taxas, para além de estar 
sujeito a tributação, constitui contraordenação 
punível nos termos do presente regulamento.

Artigo 23.º
prazo geral de pagamento

Sempre que não resulte da lei ou regulamen-
to prazo específico, o prazo para pagamento 
voluntário das taxas municipais é de 30 dias a 
contar da notificação para pagamento.

Artigo 24.º
regra de contagem

1 - os prazos para pagamento não se suspen-

dem aos sábados, domingos e feriados.
2 - o prazo que termine em sábado, domingo 
ou dia feriado transfere-se para o primeiro dia 
útil imediatamente seguinte.

Artigo 25.º
prazos de pagamento das licenças e autoriza-

ções renováveis
1 - o pagamento das licenças renováveis faz-se, 
salvo se outro prazo resultar da lei ou regula-
mento, nos seguintes prazos:
a) Licenças superiores a um ano - data de emis-
são da respetiva licença;
b) Licenças anuais - de 2 de janeiro a 31 de mar-
ço;
c) Licenças trimestrais - até ao dia 30 do pri-
meiro mês do respetivo trimestre; 
d) Licenças mensais - nos primeiros 10 dias de 
cada mês.
2 - A cobrança das taxas municipais respeitan-
tes às licenças anuais referidas na alínea b) do 
n.º 1 é publicitada através de edital a afixar nos 
locais de estilo e no sítio da internet do Muni-
cípio, onde consta o prazo de pagamento e as 
sanções em que incorrem os sujeitos passivos 
pelo não pagamento das licenças que lhes se-
jam exigíveis nos termos legais e regulamenta-
res em vigor.
3 - pode ser fixado prazo de pagamento dife-
rente para as autorizações da ocupação pre-
cária de bens de domínio público ou privado 
municipal, a fixar no respetivo contrato ou do-
cumento que a titule.
4 - A Câmara Municipal, mediante deliberação 
fundamentada, pode fixar datas diferentes das 
previstas na alínea b) do n.º 1 do presente arti-
go, sendo as mesmas publicitadas através de 
edital a afixar nos locais de estilo e no sítio da 
internet do Município.

Artigo 26.º
pagamento em prestações

1 - pode a Câmara Municipal autorizar o paga-
mento em prestações mensais e iguais, median-
te pedido fundamentado e desde que compro-
vado que a situação económica do requerente 
não lhe permite o pagamento da totalidade do 
valor de uma só vez.
2 - Salvo disposição legal ou regulamentar em 
contrário, quando for autorizado o pagamento 
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em prestações, o número destas não pode ser 
superior a:
a) 3 prestações, para valores entre 250€ e 2 
500€;
b) 4 prestações, para valores entre 2 501€ e 5 
000€;
c) 5 prestações, para valores entre 5 001€ e 7 
500€;
d) 6 prestações, para valores entre 7 501€ e 10 
000€;
e) 10 prestações, para valores superiores a 10 
000€.
3 – Quando esteja em causa o pagamento, em 
prestações, de taxas urbanísticas, o número 
destas não pode ser superior ao prazo de exe-
cução da operação urbanística, previsto na ca-
lendarização, devendo aplicar-se o disposto 
no número anterior quando esteja em causa o 
pagamento de taxas urbanísticas associadas a 
operação urbanística sem prazo.
4 - os pedidos de pagamento em prestações 
devem conter a identificação do requerente, a 
natureza da dívida e o número de prestações 
pretendido, bem como os motivos que os fun-
damentam.
5 - o valor de cada prestação mensal corres-
ponde ao total da dívida, dividido pelo número 
de prestações autorizado, acrescido de juros, 
contados sobre o montante da dívida desde o 
termo do prazo para o pagamento até à data 
de pagamento efetivo de cada uma das pres-
tações.
6 - A taxa de juros a aplicar é equivalente à taxa 
dos juros legais fixados nos termos do n.º 3 do 
Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de março, na sua 
atual redação.
7 - o pagamento de cada prestação deve ocor-
rer durante o mês a que esta corresponder.
8 - A falta de pagamento de qualquer prestação 
implica o vencimento imediato das restantes.
9 - A autorização de pagamento em prestações 
não afasta a possibilidade de, posteriormente, 
vir a ser paga a totalidade do montante ainda 
em dívida.
10 - Em casos manifestamente excecionais e 
devidamente fundamentados pode a Câmara 
Municipal autorizar o pagamento em presta-
ções em número e valores e diferentes dos pre-
vistos no n.º 2 do presente artigo.
11 - Quando for devido imposto de selo, IvA ou 

outros tributos, estes serão pagos, na íntegra, 
conjuntamente com a primeira prestação.

SECçÃo III
CoNSEQuÊNCIAS Do INCuMprIMENTo

Artigo 27.º
Extinção do procedimento

1 - Sem prejuízo no disposto no número seguin-
te, a falta de pagamento das taxas no prazo es-
tabelecido para o efeito, implica a extinção do 
procedimento a que elas digam respeito.
2 - o interessado pode obstar à extinção do 
procedimento, caso proceda ao pagamento em 
dobro da quantia liquidada, nos 10 dias seguin-
tes ao termo do prazo de pagamento respetivo.

Artigo 28.º
Cobrança coerciva

1 - Consideram-se em dívida todas as taxas mu-
nicipais, relativamente às quais o sujeito passi-
vo usufruiu do facto, serviço ou benefício, sem 
o respetivo pagamento.
2 - Findo o prazo de pagamento voluntário das 
taxas municipais liquidadas e que constituam 
dívidas ao Município, começam a vencer-se ju-
ros de mora, nos termos legais.
3 - o não pagamento das taxas e outras recei-
tas municipais referidas nos números anteriores 
implica a extração das respetivas certidões de 
dívida e o seu envio aos serviços competentes, 
para efeitos de execução fiscal.
4 - As certidões de dívida são assinadas e au-
tenticadas e contêm obrigatoriamente os se-
guintes elementos:
a) Menção da entidade emissora ou promotora 
da execução; 
b) Assinatura da entidade emissora ou promo-
tora da execução, por chancela nos termos do 
Código de procedimento e de processo Tribu-
tário ou, preferencialmente, através de aposi-
ção de assinatura eletrónica avançada; 
c) Data em que foi emitida; 
d) período tributado;
e) Nome e domicílio do, ou dos devedores; 
f) Natureza e proveniência da dívida e indica-
ção do seu montante;
g) Data a partir da qual são devidos juros de 
mora e a importância sobre que incidem.
5 - A assinatura das certidões de dívida pode 
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ser efetuada por chancela ou outro meio de re-
produção devidamente autorizado por quem 
as emitir, podendo a autenticação ser efetuada 
por aposição do selo branco.
6 - As certidões de dívida servem de base à ins-
tauração do processo de execução fiscal o qual 
segue a tramitação prevista no Código de pro-
cedimento e de processo Tributário.

Artigo 29.º
outras consequências do não pagamento de 

taxas
1 - para além da execução fiscal, o não paga-
mento das taxas devidas pelas licenças renová-
veis previstas nos regulamentos municipais em 
vigor pode implicar ainda a sua não renovação 
para o período imediatamente seguinte.
2 - Salvo se for deduzida reclamação ou impug-
nação e prestada, nos termos da lei, garantia 
idónea, o não pagamento de taxas devidas ao 
Município constitui fundamento de:
a) rejeição de quaisquer requerimentos dirigi-
dos à emissão de autorizações;
b) recusa de prestação de quaisquer serviços 
solicitados ao Município;
c) Determinação de cessação da possibilidade 
de qualquer tipo de utilização de bens do do-
mínio público ou privado autárquico.

TÍTuLo II
pArTE ESpECIAL

CApÍTuLo I
proCEDIMENTo ADMINISTrATIvo

SECçÃo I
DISpoSIçÕES CoMuNS

Artigo 30.º
Iniciativa procedimental

1 - ressalvados os casos em que lei ou regula-
mento admita o pedido verbal, a atribuição de 
autorizações, licenças ou a prestação de servi-
ços pelo Município é precedida da apresenta-
ção de requerimento por escrito que deve con-
ter as seguintes menções:
a) A designação do órgão ou serviço a que se 
dirige;
b) A identificação do requerente, pela indica-
ção do nome, domicílio, bem como, se possível, 

dos números de identificação civil ou passapor-
te e identificação fiscal e respetiva validade e 
qualidade em que intervém;
c) A exposição dos factos em que se baseia o 
pedido e, quando tal seja possível ao requeren-
te, os respetivos fundamentos de direito;
d) A indicação do pedido, em termos claros e 
precisos;
e) A data e a assinatura do requerente ou de 
outrem, a seu rogo, se o mesmo não souber ou 
não puder assinar;
f) A indicação do domicílio escolhido para nele 
ser notificado;
g) A indicação do número de telefax ou telefo-
ne ou a identificação da sua caixa postal eletró-
nica, para os efeitos de comunicação previstos 
no n.º 1 do artigo 63.º do CpA.
2 - o requerimento pode ser apresentado, nos 
termos do artigo 104.º do CpA, por uma das se-
guintes formas:
a) Entrega nos serviços de atendimento, valen-
do como data da apresentação a da respetiva 
entrega;
b) remessa pelo correio, sob registo, valendo 
como data da apresentação a da efetivação do 
respetivo registo postal;
c) Envio através de telefax ou transmissão ele-
trónica de dados, valendo como data da apre-
sentação, a do termo da expedição;
d) Formulação verbal, ou outros meios dispo-
níveis.
3 - A Câmara Municipal pode estabelecer mo-
delos e sistemas normalizados de procedimen-
tos, disponibilizando aos interessados os respe-
tivos formulários. 
4 - os requerimentos eletrónicos devem obser-
var o formato definido, para cada caso, no sítio 
institucional do Município na internet.
5 - Salvo prazos especialmente determinados 
por lei ou regulamento, ou situações de ma-
nifesta urgência, os requerimentos devem ser 
apresentados com a antecedência de dez dias 
úteis relativamente ao ato ou facto objeto do 
pedido de licenciamento ou autorização, sob 
pena de indeferimento liminar. 
6 - Quando os serviços não possam entregar no 
ato do requerimento documentos meramente 
declarativos que lhes sejam solicitados, podem 
os interessados optar pela sua disponibilização 
ou remessa por via eletrónica gratuita ou por 



regulamentos

nº 101 | março 2019 | BoletIm munIcIpal

144

via postal, a expensas destes, nos termos do 
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de 
abril, na sua atual redação.

Artigo 31.º
Confirmação da assinatura

1 - Quando a entrega dos requerimentos e do-
cumentação necessária à instrução dos proce-
dimentos referidos no artigo anterior for feita 
pelo interessado ou por outrem, deve o traba-
lhador em funções públicas que a receber con-
firmar através de documento de identificação 
civil ou documento equivalente, a assinatura do 
cidadão.
2 – No caso de envio de documentação por via 
eletrónica ou através dos serviços de correio, o 
interessado deve juntar ao processo cópia de 
documento de identificação civil.

Artigo 32.º
Dispensa dos originais dos documentos

1 - para a instrução de procedimentos adminis-
trativos, é suficiente a cópia simples, em suporte 
digital ou de papel, de documento autêntico ou 
autenticado, sem prejuízo do número seguinte.
2 - pode ser exigida a exibição de original ou 
documento autenticado nos casos em que tal 
resulte da lei ou, para conferência, quando haja 
dúvidas fundadas acerca do conteúdo ou au-
tenticidade da cópia simples, devendo para o 
efeito ser fixado um prazo razoável não inferior 
a cinco dias úteis.
3 – No caso previsto no número anterior, o tra-
balhador em funções públicas declara a sua 
conformidade com o original, mediante aposi-
ção da sua rubrica na cópia simples ou median-
te declaração em documento autónomo.
4 - Se o documento autêntico ou autenticado 
constar de arquivo de serviço público, a confor-
midade da respetiva cópia simples com o origi-
nal decorre:
a) Automaticamente, de menção expressa 
no próprio documento, quando este seja origi-
nariamente digital; ou
b) De declaração de conformidade do diri-
gente competente do respetivo arquivo, atra-
vés de assinatura na cópia simples, ou em do-
cumento autónomo.
5 - As cópias simples de documentos reconhe-
cidos nos termos dos números anteriores não 

produzem fé pública.

Artigo 33.º
Devolução de documentos

1 - os documentos autênticos ou autenticados 
apresentados pelos requerentes para compro-
var afirmações ou factos de interesse particular 
são devolvidos, quando dispensáveis.
2 - Sempre que os documentos autênticos ou 
autenticados sejam dispensáveis, mas o respe-
tivo conteúdo deva ficar apenso ao processo 
e o apresentante manifeste interesse na posse 
dos mesmos, os serviços extraem as fotocópias 
necessárias e devolvem o original, cobrando o 
valor correspondente à Tabela Anexa.
3 - o trabalhador em funções públicas que pro-
ceder à devolução dos documentos aporá a 
sua assinatura e data na fotocópia, declarando 
a sua conformidade com o original.

Artigo 34.º
Suprimento de deficiências do requerimento

1 – Se o requerimento inicial não satisfizer o dis-
posto no artigo 30.º, o requerente é convidado 
a suprir as deficiências existentes.
2 – Sem prejuízo do disposto no número ante-
rior devem os serviços procurar suprir oficio-
samente as deficiências dos requerimentos, de 
modo a evitar que os interessados sofram pre-
juízos em virtude de simples irregularidades ou 
de mera imperfeição na formulação dos seus 
pedidos.
3 – São liminarmente rejeitados os requerimen-
tos não identificados e aqueles cujo pedido seja 
ininteligível.

SECçÃo II
DAS LICENçAS E AuTorIZAçÕES

Artigo 35.º
Emissão

1 - Na sequência do deferimento do pedido de 
licenciamento ou autorização, e mediante pa-
gamento das taxas municipais, os serviços mu-
nicipais asseguram a emissão da licença ou au-
torização respetiva, na qual deve constar:
a) A identificação do titular - nome, morada ou 
sede e número de identificação fiscal;
b) o objeto do licenciamento ou autorização, 
sua localização e características;
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c) As condições impostas no licenciamento ou 
autorização;
d) A validade da licença ou autorização, bem 
como o seu número de ordem;
e) A identificação do serviço municipal emissor.
2 - o período referido no licenciamento ou au-
torização pode reportar-se ao dia, semana, mês 
ou ano civil determinado em função do respe-
tivo calendário.

Artigo 36.º
precariedade

Salvo disposição legal ou regulamentar em con-
trário, as licenças e autorizações são considera-
das precárias podendo o Município, por motivo 
de interesse público devidamente fundamenta-
do, revogá-las a todo o tempo, sem direito a in-
demnização, mediante notificação ao respetivo 
titular ou representante, nos termos do Código 
do procedimento Administrativo, sendo a taxa 
correspondente ao período não utilizado resti-
tuída, mediante despacho do presidente da Câ-
mara Municipal, com faculdade de delegação.

Artigo 37.º
prazo de validade

1 - As licenças e autorizações têm o prazo de 
validade delas constantes.
2 - As licenças e autorizações anuais caducam 
no último dia do ano para que foram concedi-
das, salvo renovação.
3 - As licenças e autorizações concedidas por 
outro período de tempo certo caducam no úl-
timo dia do prazo para que foram concedidas, 
salvo renovação.
4 - os prazos de validade das licenças e auto-
rizações contam-se nos termos da alínea c) do 
artigo 279.º do Código Civil.

Artigo 38.º
renovação

1 – A renovação das licenças ou autorizações 
que assumam caráter periódico ou regular, em 
regra, opera-se automaticamente com o paga-
mento das respetivas taxas, salvo deliberação 
em contrário do órgão competente, conside-
rando-se emitidas nas condições e termos em 
que foram concedidas inicialmente, sem prejuí-
zo da atualização do valor da taxa a que houver 
lugar.

2 – Não há lugar à renovação referida no núme-
ro anterior se o respetivo titular apresentar re-
querimento nesse sentido, com a antecedência 
mínima de trinta dias relativamente ao termo 
do prazo inicial ou da respetiva renovação. 
3 - A ocupação do espaço público e a afixação, 
inscrição ou difusão de mensagens publicitá-
rias para período de tempo inferior a 30 dias 
não é renovável.
4 – Quando nos termos legais ou regulamen-
tares a renovação dependa de requerimento, 
pode o mesmo ser efetuado verbalmente, se-
guindo-se na formulação do pedido os termos 
do artigo 104.º, n.º 6 do Código do procedimen-
to Administrativo.
5 - Decorrido o prazo de validade da licença 
ou autorização e mantendo-se a utilização sem 
que aquela tenha sido renovada nos termos dos 
números anteriores, é devido o valor da taxa no 
montante proporcional à fração de tempo uti-
lizada até à efetiva cessação de utilização, sem 
prejuízo da instauração do processo de con-
traordenação. 
6 - Nas renovações automáticas não há lugar à 
liquidação e cobrança da taxa de apreciação, 
excetuando as situações em que, por iniciativa 
do requerente, sejam introduzidas alterações 
às condições do licenciamento ou autorização 
existentes.
7 - para efeitos do presente regulamento, 
quando o interessado proceda ao pagamento 
por meios automáticos e eletrónicos, transfe-
rência bancária, ou remessa de cheque, da im-
portância correspondente à taxa devida pela 
renovação da licença ou autorização, deverá 
dar conhecimento desse facto ao Município 
para emissão da licença renovada ou da autori-
zação, podendo as mesmas ser enviadas ao re-
querente, por via postal a expensas deste, nos 
termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 135/99, 
de 22 de abril, na sua atual redação. 

Artigo 39.º
Averbamento

1 – A titularidade dos direitos conferidos pe-
los licenciamentos, autorizações ou meras co-
municações prévias é transmissível nos termos 
legais, carecendo do correspondente averba-
mento.
2 - os pedidos de averbamento devem ser 
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apresentados no prazo de 30 dias a contar da 
verificação dos factos que os justifiquem, quan-
do outro prazo não decorra de lei ou de regu-
lamento. 
3 - os pedidos de averbamento devem ser 
acompanhados de prova documental que o 
justifiquem, e legalmente permitam, nomeada-
mente documento público ou particular.
4 – Serão aceites pedidos de averbamento fora 
do prazo fixado no n.º 2, mediante o pagamen-
to adicional correspondente a 50% do valor da 
taxa respetiva.
5 – os averbamentos da titularidade das licen-
ças, autorizações ou comunicações prévias 
concedidas ao abrigo de legislação específica 
deverão observar as respetivas disposições le-
gais e regulamentares. 

Artigo 40.º
Cessação

As licenças e autorizações emitidas cessam nas 
seguintes situações:
a) A solicitação expressa dos respetivos titula-
res;
b) por decisão do Município quando exista mo-
tivo de interesse público e desde que devida-
mente fundamentado;
c) por caducidade, uma vez expirado o prazo 
de validade das mesmas;
d) por incumprimento das condições impostas 
no licenciamento ou autorização;
e) por qualquer outro motivo previsto em nor-
ma legal ou regulamentar.

SECçÃo III
DISpoSIçÕES ESpECIAIS

Artigo 41.º
prestação de serviços administrativos e con-

cessão de documentos
1 - A prestação de serviços administrativos e 
concessão de documentos está sujeita ao pa-
gamento das taxas previstas para serviços ge-
rais e para serviços associados a processos e 
procedimentos urbanísticos, nos artigos 1.º e 
2.º, respetivamente, da Tabela Anexa ao presen-
te regulamento.
2 - Sempre que solicitada, será devida uma taxa 
de urgência pela emissão de certidões, atesta-
dos, fotocópias simples ou autenticadas e se-

gundas vias de documentos, desde que o pe-
dido seja satisfeito no prazo de três dias úteis, 
após entrada do requerimento.

Artigo 42.º
vistorias

As taxas devidas pela realização de vistorias 
são pagas no momento da entrega do respe-
tivo requerimento, sem o qual a pretensão não 
tem seguimento.

Artigo 43.º
Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner

1 - A utilização do serviço de leitura do Arquivo 
Municipal fica sujeita ao pagamento das taxas 
previstas, nos artigos 1.º e 2.º da Tabela Anexa, 
quando houver lugar à reprodução de docu-
mentos. 
2 - As normas gerais de funcionamento do Ar-
quivo Municipal e os procedimentos para ace-
der aos diversos serviços existentes encon-
tram-se previstos no regulamento do Arquivo 
Municipal Sophia de Mello Breyner.

Artigo 44.º
utilização, Cedência e Aluguer de Espaços e 

Equipamentos Municipais
1 - A utilização, cedência e aluguer de espaços 
e de equipamentos municipais escolares, cultu-
rais, desportivos e outros para fins particulares, 
nos termos da respetiva regulamentação, está 
sujeita ao pagamento dos preços a fixar, para o 
efeito, pela Câmara Municipal. 
2 - A utilização dos espaços dos auditórios da 
Assembleia Municipal, do Arquivo Municipal 
Sophia de Mello Breyner e outros equipamen-
tos similares, excluindo os Auditórios Munici-
pais (AMvg e CTEB), Casa Museu Teixeira Lo-
pes/galerias Diogo de Macedo, Espaço Corpus 
Christi, Biblioteca e Solar Condes de resende, 
para a realização de iniciativas de interesse 
público (congressos, conferências, simpósios, 
encontros e outros), cuja organização seja da 
responsabilidade de entidades exteriores à au-
tarquia, está sujeita ao pagamento da taxa pre-
vista na Tabela Anexa ao presente regulamen-
to.
3 - A cedência e utilização dos Auditórios e 
equipamentos referidos nos números anterio-
res regem-se pelas normas gerais e particulares 
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de funcionamento, segurança e utilização pre-
vistos na respetiva regulamentação. 

Artigo 45.º
Atividades diversas

1 - São consideradas atividades diversas as se-
guintes:
a) guarda-noturno;
b) realização de acampamentos ocasionais;
c) Exploração de máquinas automáticas, mecâ-
nicas, elétricas e eletrónicas de diversão;
d) realização de espetáculos desportivos e de 
divertimentos públicos nas vias, jardins e de-
mais lugares públicos ao ar livre;
e) realização de fogueiras e queimadas.
2 - o exercício das atividades referidas nas alí-
neas a), b), d) e e) do número anterior que care-
ce de licenciamento ou autorização municipal e 
o registo de máquinas de diversão estão sujei-
tos ao pagamento das taxas previstas na Tabe-
la Anexa ao presente regulamento, regendo-se 
os respetivos procedimentos pelas disposições 
dos regulamentos do Exercício da Atividade 
de guarda-Noturno no Município de vila Nova 
de gaia e do regulamento do Licenciamento 
Municipal de Atividades Diversas.

Artigo 46.º
ocupação da via pública por motivo de obras

1 - A ocupação de via pública por motivo de 
obras está sujeita ao pagamento das taxas pre-
vistas na Tabela Anexa ao presente regulamen-
to.
2 - A ocupação de via pública por motivo de 
obras rege-se pelos regulamentos municipais 
aplicáveis.

Artigo 47.º
ocupação do espaço público por estaciona-

mento
1 - o estacionamento de viaturas em lugares de 
estacionamento privativo (LEp), em zonas de 
estacionamento de duração limitada (ZEDL's), 
nas quais se incluem as bolsas de estaciona-
mento (BE), previstas no regulamento Muni-
cipal de Estacionamento de veículos em vila 
Nova de gaia, está sujeito ao pagamento da 
taxa fixada nos termos da Tabela Anexa ao pre-
sente regulamento.
2 - o estacionamento de viaturas em parques 

de estacionamento públicos municipais está 
sujeito ao pagamento de uma taxa conforme o 
previsto na Tabela Anexa ao presente regula-
mento. 

Artigo 48.º
ocupação do espaço aéreo, solo e subsolo

1 - A ocupação do espaço aéreo, solo e subsolo, 
está sujeita ao pagamento das taxas previstas 
na Tabela Anexa ao presente regulamento.
2 - Quando da realização de obras que impli-
cam a ocupação simultânea e coincidente do 
solo e do subsolo, apenas se considera a taxa 
relativa à ocupação do solo.

Artigo 49.º
ocupação para o exercício da atividade de 

comércio em feiras e mercados
1- As regras e procedimentos relativos à ocu-
pação do solo e de instalações para o exercício 
da atividade de comércio a retalho exercida, de 
forma não sedentária, em mercados descober-
tos, ou em instalações não fixas ao solo, também 
designadas por feiras, e relativos ao exercício 
da atividade de comércio, de forma continua-
da, em recintos em regra cobertos e fechados, 
também designados por mercados, estão pre-
vistos no regulamento Municipal do Comércio 
a retalho Não Sedentário de vila Nova de gaia.
2 - A ocupação de qualquer espaço em Feira ou 
Mercado está condicionada ao pagamento da 
respetiva taxa.
3 - As regras e procedimentos relativos à ocu-
pação do solo e de instalações para o exercício 
da atividade de comércio por grosso, também 
designadas por feiras grossistas, são previstas 
no regulamento interno de cada feira grossista, 
nos termos da legislação em vigor.
4 - o exercício da venda ambulante em tendas, 
barracas, stands, pavilhões ou instalações se-
melhantes, viaturas ou atrelados e da atividade 
de restauração ou de bebidas, não sedentária, 
bem como os procedimentos administrativos 
correspondentes, regem-se pelas normas pre-
vistas no regulamento referido no n.º 1, e estão 
sujeitos ao pagamento das taxas previstas na 
Tabela Anexa ao presente regulamento.

Artigo 50.º
Cedência das viaturas municipais a entidades 
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externas à Câmara Municipal
1 - As pessoas coletivas que não prossigam fins 
lucrativos, e tenham sede no Concelho de vila 
Nova de gaia ou nele desenvolvam a sua ati-
vidade podem requisitar viaturas municipais, 
mediante o pagamento das taxas previstas na 
Tabela Anexa ao presente regulamento, desde 
que a utilização se destine a apoiar iniciativas 
socialmente relevantes e de interesse para o 
concelho.
2 - As regras de cedência das viaturas munici-
pais a entidades externas à Câmara Municipal 
estão previstas no regulamento de utilização 
dos veículos Automóveis do Município de vila 
Nova de gaia.
3 - os custos com a alimentação e alojamento 
do motorista da viatura municipal ficam sempre 
a cargo da entidade requerente.
4 - o não pagamento das taxas previstas no 
prazo de 30 dias após a realização do serviço 
dá origem a processo de cobrança coerciva, 
bem como ao cancelamento de utilizações já 
deferidas ou ao indeferimento de outras que se 
pretendam requerer.

Artigo 51.º
Instalação e funcionamento de recintos de es-

petáculos e divertimentos públicos
A instalação e funcionamento dos recintos de 
espetáculos e divertimentos públicos estão su-
jeitos a licenciamento municipal e ao pagamen-
to das taxas previstas na Tabela Anexa ao pre-
sente regulamento.

Artigo 52.º
Exercício de atividades ruidosas de caráter 
temporário, ensaios e medições acústicas

1 - o exercício de atividades ruidosas de caráter 
temporário carece de licenciamento municipal, 
aplicando-se as taxas previstas na Tabela Ane-
xa ao presente regulamento.
2 - A realização de ensaios e medições acústi-
cas, a requerimento de entidades públicas ou 
privadas, está sujeita ao pagamento das taxas 
previstas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
3 - No momento do pedido de emissão de licen-
ças especiais de ruído é realizado o pagamento 
de um preparo correspondente ao valor da taxa 
fixa que é deduzido no ato da liquidação.

Artigo 53.º
Limpeza urbana e espaços verdes

pela prestação de serviços de limpeza urbana 
e espaços verdes no âmbito do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia são devidas 
as taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.

Artigo 54.º
prejuízos em património municipal

pela prestação de serviços de reparação de da-
nos em bens de património municipal são devi-
das as taxas previstas na Tabela Anexa ao pre-
sente regulamento.

Artigo 55.º
recolha, captura e hospedagem de animais

pela recolha, captura e hospedagem de animais 
são devidas as taxas previstas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento.

Artigo 56.º
Metrologia

As taxas a aplicar pelos serviços de aferição de 
pesos e medidas, bem como a taxa de serviço 
horário e a taxa de deslocação a aplicar pelos 
Serviços de Metrologia, são definidas anual-
mente pelo Ministério da Economia.

Artigo 57.º
Da prestação de serviços pela polícia Municipal
1 - os serviços prestados pela polícia Munici-
pal, no âmbito das suas competências, regem-
-se pelo disposto no regulamento Municipal 
de organização e Funcionamento da polícia 
Municipal de vila Nova de gaia e estão sujeitos 
às taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 - No caso de a polícia Municipal ter sido re-
quisitada e os serviços não terem sido presta-
dos, por circunstâncias que lhe sejam alheias, e 
desde que o facto não tenha sido comunicado 
com a antecedência mínima de quatro horas, é 
liquidada a taxa correspondente às primeiras 
quatro horas de serviço.

Artigo 58.º
Bombeiros e proteção Civil

1 - Sempre que sejam utilizados os equipamen-
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tos dos Bombeiros Sapadores e proteção Civil 
são devidas as taxas previstas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento, salvo disposição le-
gal ou regulamentar em contrário.
2 - Nos casos de intervenção em situação de 
emergência não são aplicadas as taxas referi-
das no número anterior.

Artigo 59.º
registo de cidadãos da união Europeia

pela emissão dos documentos relativos ao re-
gisto de cidadão da união Europeia são devi-
das as taxas legalmente fixadas, nos termos da 
Tabela Anexa ao presente regulamento.

Artigo 60.º
Taxas de publicidade e ocupação do espaço 

público
1 - pela prática dos atos referidos no regula-
mento Municipal de Defesa da paisagem publi-
cidade e ocupação do Espaço público de vila 
Nova de gaia, bem como pela emissão das res-
petivas licenças quando aplicável, são devidas 
as taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 - No caso de renovação da licença, o recibo 
do pagamento da taxa constitui documento 
bastante para comprovar a validade do alvará 
ou da respetiva autorização.
3 - No caso de suportes constituídos por letras 
ou símbolos soltos, a taxa é aplicada em função 
da área do retângulo que inscreve a mensagem.
4 - os letreiros e, ou, anúncios constituídos por 
inscrições sobre material transparente são equi-
parados, para efeitos de aplicação de taxa de 
publicidade, aos letreiros compostos por letras 
ou símbolos soltos fixados individualmente.
5 - Sendo utilizados os pictogramas ou inscri-
ções como suportes de identificação para pu-
blicidade, são contabilizados, para efeitos de 
cálculo das taxas, quando aplicável, quer os di-
zeres quer os desenhos meramente figurativos 
ou manchas de cor.
6 - Como inscrição publicitária é contabilizada 
apenas a área dos polígonos onde se inscreve a 
mensagem correspondente à publicidade.
7 - Sendo utilizadas inscrições em veículos, 
como suportes publicitários, para efeitos de 
cálculo do valor da taxa, é contabilizada a área 
dos polígonos onde se inscreve a mensagem 

correspondente à publicidade e ou identifica-
ção, se alusivas à publicidade.
8 - para efeitos da determinação da área dos 
restantes suportes publicitários afixados a um 
edifício, considera-se o polígono envolvente da 
superfície publicitária e a saliência correspon-
de ao afastamento do suporte ao paramento 
acrescido da sua espessura.
9 - para efeitos de aplicação das taxas conside-
ra-se alteração de publicidade e identificação 
apenas a alteração dos dizeres e cores, man-
tendo-se as mesmas cores e dimensões do su-
porte.

Artigo 61.º
Impacte ambiental

1 - As atividades e instalações geradoras de 
impacte ambiental negativo estão sujeitas ao 
pagamento anual das taxas previstas na Tabela 
Anexa ao presente regulamento. 
2 - Consideram-se atividades e instalações ge-
radoras de impacte ambiental negativo, no-
meadamente, as seguintes:
a) As infraestruturas de suporte das estações 
de radiocomunicações e respetivos acessórios;
b) os postos de abastecimento de combustí-
veis.
3 – Sempre que sejam utilizados combustíveis 
alternativos, os valores definidos na referida Ta-
bela Anexa para os postos de abastecimento 
de combustíveis beneficiarão de uma redução 
resultante da aplicação de um Índice utilização 
de Combustíveis Alternativos (IuCA).
4 – para efeitos do número anterior, o Índice de 
utilização de Combustíveis Alternativos (IuCA) 
corresponde ao quociente entre o número de 
ilhas destinadas a combustíveis alternativos, 
nomeadamente, eletricidade, hidrogénio, gás 
natural [incluindo o biometano em forma ga-
sosa (gás natural comprimido – gNC) ou em 
forma liquefeita (gás natural liquefeito – gNL)] 
e gás de petróleo liquefeito (gpL), ou outro e 
o número total de ilhas (unidades de abasteci-
mento com capacidade funcional para abaste-
cer em simultâneo até duas viaturas).

CApÍTuLo II
proCEDIMENToS urBANÍSTICoS

SECçÃo I
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DISpoSIçÕES gErAIS E CoMuNS

Artigo 62.º
Base de Incidência objetiva das Taxas

1 - A emissão de alvará de licença e a comunica-
ção prévia de loteamento estão sujeitas ao pa-
gamento de taxas pela realização, manutenção 
e reforço de infraestruturas urbanísticas primá-
rias e secundárias, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 116.º do rJuE.
2 - Sem prejuízo do disposto no número ante-
rior, as restantes taxas relativas à realização de 
operações urbanísticas versam sobre a conces-
são de licenças, a prática de atos administrati-
vos e a satisfação de outras pretensões de ca-
ráter particular, nos termos do n.º 1 do artigo 
116.º do rJuE que remete para a alínea b) do n.º 
1 do artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
dezembro.
3 - A utilização e aproveitamento de bens do 
domínio público e privado municipal e a reali-
zação de atividades particulares são também 
passíveis de tributação, nos termos previstos 
no presente regulamento.

Artigo 63.º
Áreas do Concelho

para efeitos de aplicação do presente capítu-
lo do regulamento, são definidas as seguintes 
zonas:
Zona I — união das freguesias de Mafamude e 
vilar do paraíso, união das freguesias de Santa 
Marinha e Afurada, união das freguesias de gul-
pilhares e valadares, Arcozelo, Canidelo, Mada-
lena, oliveira do Douro e vilar de Andorinho e 
São Félix da Marinha, na sua total extensão.
Zona II — restante área do concelho.

SECçÃo II
CÁLCuLo E FuNDAMENTAçÃo Do vALor 

DAS TAXAS
pELA prÁTICA DE AToS

Artigo 64.º
Fórmula de Cálculo

1 - o valor das taxas referidas no presente Ca-
pítulo foi determinado pelo custo da contrapar-
tida prestada, dando-se igualmente relevância 
ao benefício auferido pelo particular e a crité-
rios de desincentivo à prática de certos atos ou 

operações.
2 - o cálculo das taxas referidas no número an-
terior obedece à seguinte fórmula:
Custo = (MoD × h) + (CD) + (MoI × h) + (ToD 
× h)
Em que,
Taxa = Custo × B × I × D
Sendo que, h corresponde às horas de mão de 
obra direta necessária à prática do ato ou facto 
gerador de taxas;
MoD corresponde à mão de obra direta neces-
sária à prática do ato ou facto gerador de taxas; 
CD corresponde ao custo direto que abrange 
materiais consumíveis e despesas postais;
MoI corresponde à mão de obra indireta neces-
sária à eficiente prestação do serviço taxado, 
que pela sua transversalidade, se repercute em 
todos os atos e serviços prestados;
ToD, ou Taxa de overhead que corresponde a 
“outros custos indiretos”, estabelecendo-se as-
sim uma relação entre custos operacionais e o 
total de horas que estão disponíveis para mão-
-de-obra direta.
B, I e D, correspondem a coeficientes benefício, 
incentivo ou desincentivo, respetivamente, apli-
cáveis em cada caso.

Artigo 65.º
Fundamentação económico-financeira do va-

lor das taxas
A fundamentação económico-financeira do va-
lor das taxas previstas neste Capítulo consta do 
anexo I ao presente regulamento.

Artigo 66.º
Assuntos administrativos

os atos e operações de natureza administrativa 
a praticar no âmbito das operações de urbani-
zação e de edificação estão sujeitos ao paga-
mento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento.

Artigo 67.º
Taxas pela apreciação do pedido

1 - Nos pedidos de informação simples e de in-
formação prévia respeitantes a operações ur-
banísticas serão cobradas as taxas previstas na 
Tabela Anexa ao presente regulamento.
2 - A apreciação de requerimentos de licença, 
de comunicação prévia, de autorização de uti-



151

 nº 101 | março 2019 | Boletim municipal

regulamentos

lização ou de legalização de operações urba-
nísticas, tal como os procedimentos simplifica-
dos e os pedidos de informação de legalização, 
bem como outros pedidos conexos, estão sujei-
tos ao pagamento de uma taxa, estipulada em 
função do tipo e dimensão da obra a executar, 
de acordo com o disposto na Tabela Anexa ao 
presente regulamento.
3 - o pagamento das taxas mencionadas nos 
números anteriores deverá ser efetuado aquan-
do da entrega do respetivo pedido nos serviços 
municipais.
4 - os pedidos de licenciamento ou de autori-
zação de reparcelamento de propriedade com 
os efeitos destinados à constituição de lotes ou 
de parcelas para urbanização, estão sujeitos ao 
pagamento de taxa de apreciação, de acordo 
com o disposto na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.

SECçÃo III
TAXAS DE EMISSÃo DE ALvArÁS

Artigo 68.º
Emissão de alvará de licença de loteamento 

com ou sem obras de urbanização
1 - A emissão do alvará de licença de loteamen-
to, bem como o reparcelamento destinado à 
constituição de lotes, estão sujeitos ao paga-
mento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento, sendo estas compos-
tas por uma parte fixa e por outra variável em 
função do número de lotes, fogos, unidades de 
ocupação e prazos de execução previstos para 
essas operações urbanísticas.
2 - Em qualquer caso de alteração à licença de 
loteamento será devida a taxa prevista no nú-
mero anterior, reduzida na sua metade.
3 - para efeitos de cálculo de valor da taxa de 
licença a área bruta de construção é o valor 
expresso em metros quadrados, resultante do 
somatório das áreas de todos os pavimentos 
(pisos), acima e abaixo do solo, medida pelo ex-
tradorso das paredes exteriores, com inclusão 
de sótãos não habitáveis, áreas destinadas a 
estacionamento, áreas técnicas nomeadamente 
(pT, central térmica, compartimento de recolha 
de lixo, compartimentos para reservatórios de 
gás ou outros produtos de petróleo), terraços, 
varandas, alpendres, platibandas, telheiros, pa-

las e das demais edificações, contíguas ou não 
ao edifício principal.

Artigo 69.º
Emissão de alvará de licença de obras de urba-

nização
1 - A emissão do alvará de licença de obras de 
urbanização, bem como o reparcelamento des-
tinado à constituição de parcelas para urbani-
zação, estão sujeitos ao pagamento das taxas 
fixadas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
2 - Qualquer aditamento ao alvará de licença de 
obras de urbanização está igualmente sujeito 
ao pagamento das taxas constantes na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 70.º
receção de obras de urbanização

os pedidos de vistoria para receção provisória 
e definitiva de obras de urbanização estão su-
jeitos ao pagamento da taxa prevista na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 71.º
Emissão de alvará de trabalhos de remodela-

ção dos terrenos
A emissão do alvará de licença para trabalhos 
de remodelação, nomeadamente, operações 
urbanísticas que impliquem a destruição do re-
vestimento vegetal, a alteração do relevo natu-
ral e das camadas de solo arável ou o derrube 
de árvores de alto porte ou em maciço, para fins 
não exclusivamente agrícolas, pecuários, flores-
tais ou mineiros, está sujeita ao pagamento das 
taxas constantes na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.

Artigo 72.º
Emissão de alvará de licença para obras de 

edificação
1 - A emissão do alvará de licença para obras de 
construção, reconstrução, ampliação ou altera-
ção, está sujeita ao pagamento das taxas fixa-
das na Tabela Anexa ao presente regulamento, 
variando estas consoante o uso ou fim a que a 
obra se destina, a área bruta a edificar incluindo 
as áreas afetas a estacionamento automóvel, e 
o respetivo prazo de execução.
2 - para efeitos de cálculo da taxa devida pela 
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emissão do alvará atender-se-á ao conceito de 
área bruta de construção, previsto no n.º 3 do 
artigo 68.º do presente regulamento.

Artigo 73.º
operações de destaque

o pedido de destaque ou a sua reapreciação, 
e respetiva emissão de certidão estão sujeitos 
ao pagamento das taxas constantes na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 74.º
Autorização de utilização e de alteração do 

uso
1 - Nos casos referidos no n.º 5 do artigo 4.º do 
rJuE, a emissão do alvará está sujeita ao pa-
gamento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento, em função do número 
de fogos ou unidades de ocupação e seus ane-
xos.
2 - As taxas mencionadas no número anterior 
serão acrescidas dos valores determinados em 
função do número de metros quadrados dos fo-
gos, unidades de ocupação e seus anexos cuja 
utilização ou alteração seja requerida.

Artigo 75.º
vistorias

A realização de vistorias por motivo da realiza-
ção de operações urbanísticas, está sujeita ao 
pagamento das taxas fixadas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento.

Artigo 76.º
Emissão de alvará de licença parcial

1 - relativamente às obras de construção, de 
ampliação ou de alteração em área não abran-
gida por operação de loteamento, às obras 
de reconstrução, ampliação, alteração ou de-
molição de edifícios classificados ou em vias 
de classificação e às obras de construção, re-
construção, ampliação, alteração ou demolição 
de edifícios situados em zona de proteção de 
imóveis classificados, bem como dos imóveis 
integrados em conjuntos ou sítios classificados, 
ou em áreas sujeitas a servidão administrativa 
ou restrição de utilidade pública e as obras de 
reconstrução sem preservação das fachadas, 
a Câmara Municipal pode, a requerimento do 
interessado, aprovar uma licença parcial para 

construção da estrutura, desde que se verifi-
quem as seguintes condições:
a) Se encontre aprovado o projeto de arquite-
tura;
b) Tenham sido entregues os projetos de espe-
cialidades;
c) Tenha sido prestada caução para demolição 
da estrutura até ao piso da menor cota em caso 
de indeferimento.
2 - o deferimento do pedido de licença parcial 
dá lugar à emissão de alvará, mediante o pa-
gamento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento.

Artigo 77.º
Licença relativa a obra inacabada

Nas situações referidas no artigo 88.º do rJuE, 
a concessão da licença especial para conclusão 
da obra está sujeita ao pagamento de uma taxa 
fixada de acordo com o seu prazo, nos termos 
estabelecidos na Tabela Anexa ao presente re-
gulamento.

Artigo 78.º
Deferimento tácito

1 - Nos casos de deferimento tácito do pedido 
de operações urbanísticas há lugar ao paga-
mento da taxa que seria devida em consequên-
cia da prática do respetivo ato expresso.
2 - Nos serviços competentes existirá uma có-
pia do presente regulamento e anexos à dispo-
sição do público para as situações em que se 
verifique a formação do deferimento tácito, e 
os interessados queiram proceder à liquidação 
das taxas.
3 - A autoliquidação prevista nos números an-
teriores só será admissível caso a Câmara Mu-
nicipal não proceda à liquidação das taxas em 
causa.
4 - para efeitos do presente artigo, o pagamen-
to das taxas municipais devidas pela operação 
urbanística resultantes da autoliquidação deve-
rá ser realizado à ordem da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, nos termos do disposto 
no n.º 9 do artigo 13.º do presente regulamento.

Artigo 79.º
renovação

1 - Nos casos referidos no artigo 72.º do rJuE, 
a apreciação do pedido de renovação e a emis-
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são do alvará resultante de renovação da licen-
ça estão sujeitas ao pagamento das taxas pre-
vistas, nos termos da Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 - para efeitos de cálculo das taxas previstas 
no número anterior, o valor base será o apurado 
à data da entrada do requerimento de emissão 
de novo alvará.
3 - À apreciação destes pedidos é aplicável a 
taxa prevista para o efeito em função da natu-
reza da respetiva operação urbanística.

Artigo 80.º
prorrogações

Nas situações referidas nos artigos 53.º, n.ºs 3 e 
4, e 58.º, n.ºs 5 e 6, do rJuE, a apreciação dos 
pedidos de prorrogação e a sua concessão es-
tão sujeitas ao pagamento das taxas fixadas de 
acordo com o seu prazo, nos termos da Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 81.º
Execução por fases

1 - Em caso de deferimento do pedido de exe-
cução por fases, nas situações referidas nos ar-
tigos 56.º e 59.º do rJuE, o alvará abrange ape-
nas a 1.ª fase das obras, implicando cada fase 
subsequente um aditamento ao alvará, sendo 
devidas as taxas previstas no presente artigo.
2 - Na fixação das taxas referidas no número 
anterior, ter-se-á em consideração a obra ou 
obras a que se refere a fase ou aditamento.
3 - Na determinação do montante das taxas de-
vidas, será aplicável o estatuído nos artigos 68.º, 
70.º e 72.º deste regulamento, sendo devida a 
taxa equivalente à obra a executar na respeti-
va fase, com exceção da taxa de compensação 
aplicável à operação urbanística, que deverá ser 
paga na sua totalidade com a emissão do alvará 
de loteamento. 

Artigo 82.º
ocupação de espaço público

1- A ocupação de espaços públicos por motivo 
de operações urbanísticas está sujeita ao pa-
gamento das taxas aplicáveis, devendo previa-
mente ser requerido o licenciamento respetivo.
2 - o prazo de ocupação de espaço público por 
motivo de operações urbanísticas não pode ex-
ceder o prazo fixado nas licenças ou indicado 

nas comunicações prévias relativas às obras a 
que se reportam.
3 - No caso de operações urbanísticas isentas 
de controlo prévio, a licença de ocupação de 
espaço público será emitida pelo prazo solici-
tado pelo interessado, desde que adequado ao 
tipo de operação urbanística.

SECçÃo Iv
TAXA pELA rEALIZAçÃo, rEForço E MA-
NuTENçÃo DE INFrAESTruTurAS urBA-

NÍSTICAS (TMu)

Artigo 83.º
âmbito de aplicação

1 - Ficam sujeitos à taxa pela realização, reforço 
e manutenção de infraestruturas urbanísticas, 
aqui designada por TMu, todos os licenciamen-
tos, comunicações prévias para obras de edi-
ficação, operações de loteamento e respetivas 
alterações, pedidos de licenciamento ou de au-
torização de reparcelamento de propriedade 
destinados à constituição de lotes ou de par-
celas para urbanização, bem como as autori-
zações de alteração de utilização que, pela sua 
natureza impliquem um acréscimo de encargos 
públicos de realização, manutenção e reforço 
das infraestruturas.
2 - A taxa referida no número anterior destina-
-se a compensar o Município pelos encargos 
de obras por si realizadas ou a realizar, que se 
desenvolvam ou que se situem para além dos 
limites exteriores da área objeto da operação 
urbanística.
3 - Aquando da apresentação de comunicação 
prévia relativa a obras de construção não são 
devidas as taxas referidas no número anterior 
se as mesmas já tiverem sido pagas previamen-
te no âmbito do licenciamento ou de comuni-
cação prévia da correspondente operação de 
loteamento.
4 - para efeitos de aplicação das taxas previstas 
no presente Capítulo e no seguinte, são consi-
derados dois níveis (I e II), correspondentes a 
duas zonas geográficas do concelho, conforme 
definidas no presente regulamento.

Artigo 84.º
Incidência

A TMu é devida:
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a) No caso de licenciamento ou de comunica-
ção prévia de operações de loteamento e suas 
alterações;
b) Em zonas não tituladas por alvará de lotea-
mento, na construção de qualquer nova edifi-
cação, ou em caso de ampliações de constru-
ções existentes, considerando-se, neste caso, 
para efeitos de determinação da taxa, somente 
a área ampliada;
c) No caso de alterações de utilização de cons-
truções existentes que impliquem um acrésci-
mo de encargos públicos de realização, manu-
tenção e reforço de infraestruturas;
d) No caso de pedido de licenciamento ou de 
autorização de reparcelamento de propriedade 
destinado à constituição de lotes ou de parce-
las para urbanização.

Artigo 85.º
Fórmula de cálculo

1 - A TMu é fixada para cada unidade territorial 
em função do custo das infraestruturas e equi-
pamentos gerais a executar pela Câmara Muni-
cipal, dos usos e tipologias das edificações, de 
acordo com a seguinte fórmula:
TMu = S × C × I × Y × W
em que:
TMu (euro) - é o valor, em euros, da taxa devida 
ao Município pela realização, manutenção e re-
forço das infraestruturas urbanísticas;
S (m2) - área bruta de construção — é o valor, 
expresso em metros quadrados, resultante do 
somatório das áreas de todos os pavimentos 
(pisos), acima e abaixo do solo, medida pelo ex-
tradorso das paredes exteriores, com exclusão 
de sótãos não habitáveis, áreas destinadas a es-
tacionamento, áreas técnicas (pT, central térmi-
ca, compartimento de recolha de lixo, etc.), ga-
lerias exteriores, arruamentos e outros espaços 
livres de uso público cobertos pela edificação, 
terraços visitáveis, varandas e alpendres;
C (euro/m2) - valor correspondente a 85% do 
valor médio de construção por metro quadrado 
fixado anualmente para efeitos do artigo 39.º 
do Código do Imposto Municipal sobre os Imó-
veis (CIMI);
I - coeficiente que depende do tipo de opera-
ção sobre a qual incide a TMu;
Y - é um fator dependente da localização por 
zonas do concelho, definidas no presente re-

gulamento; 
W - é um fator que depende do tipo de utiliza-
ção das áreas construídas ou a construir.
2 - o coeficiente e fatores previstos no número 
anterior terão os seguintes valores:
I: 0,045
Y:
Zona - valor de Y;
I - 1,0;
II - 0,8.
W:
Tipo de utilização - valor de W;
Edifícios de habitação unifamiliar com área bru-
ta menor ou igual a 200 m2 - 0,5;
Armazéns ou indústrias localizados em áreas 
especificamente previstas para esse fim em 
pMoT em vigor - 0,6;
restantes casos - 0,65.
3 - Nos pedidos de alteração a licenças ou co-
municação prévia de operações de loteamento, 
a taxa municipal de urbanização apenas será 
liquidada quando exista aumento da área de 
construção; aumento da área do lote, por inclu-
são de área proveniente de outro prédio; ou al-
teração de utilização. 

Artigo 86.º
Tabela de aplicação da TMu

1 - A fim de facilitar a determinação da TMu, 
a Câmara Municipal disponibilizará no seu sítio 
eletrónico uma aplicação informática especifi-
camente desenvolvida para esse efeito.
2 - o montante da taxa a cobrar é o que resulta 
do produto área bruta de construção proposta 
(S) pelo valor da tabela da TMu, em função do 
tipo de operação e da parcela a urbanizar, da 
área geográfica e do uso a licenciar.
3 - Quando for dada à fração ou ao prédio uti-
lização diversa da inicialmente prevista e ou 
quando se proceder à sua ampliação, será co-
brada, no momento de emissão de nova auto-
rização de utilização e licença ou comunicação 
prévia de obras de ampliação, a diferença en-
tre o valor inicialmente pago e o que seria de-
vido pela nova utilização e ou pela totalidade 
da área resultante da ampliação nos termos do 
disposto no n.º 2 deste artigo, não havendo, em 
qualquer caso, lugar a reembolso por parte da 
Câmara Municipal. Se inicialmente não houver 
sido pago qualquer valor, por razões que resul-
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tem da legislação então aplicável, o valor a co-
brar corresponderá ao que estiver em vigor no 
momento da emissão da citada autorização de 
utilização e ou licença/comunicação prévia de 
obras de ampliação.
4 - Quando a ampliação respeitar a edifícios 
existentes com três pisos ou mais (excluindo 
caves), ainda que inseridos em operação de 
loteamento, correspondendo essa ampliação 
ao aumento do número de pisos, o montante 
da taxa a cobrar calculado nos termos do n.º 2 
deste artigo, deverá ser agravado pela aplica-
ção do fator corretivo 2,0.

Artigo 87.º
Alterações

A Câmara Municipal pode propor à Assembleia 
Municipal, quando achar conveniente, a aprova-
ção de outros coeficientes a integrar na fórmula 
prevista no n.º 1 do artigo 85.º, introduzindo por 
essa via outros fatores de política municipal.

Artigo 88.º
Disposições complementares

o plano anual de atividade da Câmara Munici-
pal fixará a percentagem do valor da cobrança 
da TMu que será destinado às juntas de fregue-
sia para obras de urbanização a seu cargo, não 
sendo esse valor inferior ao dobro da percen-
tagem estabelecida para as transferências au-
tomáticas do orçamento municipal para as fre-
guesias.

SECçÃo v
ouTrAS TAXAS

Artigo 89.º
procedimento de legalização

1 – pela emissão de alvará é devido o pagamen-
to da respetiva taxa, concretamente: 
a) As taxas previstas para a emissão do alvará 
de licença de obras, quando não seja necessária 
a emissão do alvará de licença de utilização;
b) As taxas previstas para a emissão do alvará 
de licença de obras, acrescidas das taxas devi-
das pela emissão do alvará de autorização de 
utilização, quando a operação se demonstre 
concluída e careça deste último; 
c) As taxas previstas para a emissão do alva-
rá de autorização de utilização, quando esteja 

apenas em causa a utilização de uma constru-
ção; 
d) As taxas previstas para a emissão do alvará 
de licença de loteamento, quando a operação 
urbanística a legalizar seja um loteamento. 
2 – Quando a operação a legalizar careça da 
realização de obra, e logo da necessária titula-
ção para legitimar os trabalhos a realizar, será 
emitido o respetivo alvará de licença de cons-
trução, procedendo-se em tal data à liquidação 
das taxas devidas por esta emissão, sendo a 
liquidação das taxas devidas pela emissão de 
alvará de autorização de utilização remetida 
para momento posterior à conclusão daquelas 
obras, se aplicável. 
3 – Quando o requerente seja notificado do ato 
de liquidação, e não proceda ao pagamento de 
tais taxas, tratando-se de obra concluída e que 
não careça da realização de qualquer trabalho 
de adequação ou obras de alteração, serão en-
cetados os devidos procedimentos com vista à 
cobrança coerciva de tais quantitativos, sendo 
que caso se conclua pela impossibilidade de 
cobrança não será emitido o respetivo título, 
caducando o ato de deferimento do pedido.
4 – A sujeição a procedimento de legalização 
não dispensa o requerente do pagamento da 
taxa municipal de urbanização ou da taxa de 
compensação urbanística, quando pela opera-
ção urbanística em causa fossem as mesmas 
devidas. 

Artigo 90.º
Licenciamento industrial

1 - Nos procedimentos para a instalação e ex-
ploração de estabelecimentos industriais de 
tipo 3, serão cobradas as taxas previstas na Ta-
bela Anexa ao presente regulamento.
2 - o pagamento das taxas é efetuado por au-
toliquidação.
3 - os valores de taxas previstos na Tabela Ane-
xa ao presente regulamento contemplam os 
montantes estipulados na legislação relativa ao 
Sistema de Indústria responsável, destinados 
a entidades públicas da administração central 
que intervenham nos atos de vistoria.

Artigo 91.º
Taxas e despesas de controlo do processo de 

autorização de instalação de infraestruturas de 
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suporte das estações de radiocomunicações
1 - Nos pedidos de autorização de instalação 
de Infraestruturas de Suporte das Estações de 
radiocomunicações serão cobradas as taxas 
previstas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
2 - No momento da apresentação do pedido 
há lugar ao pagamento de um preparo corres-
pondente a 25% do valor da taxa devida, o qual 
será deduzido no ato de liquidação.
3 - o pagamento da taxa relativa à autorização 
de instalação de Infraestruturas de Suporte das 
Estações de radiocomunicações é efetuado 
após a emissão de guia respetiva.

Artigo 92.º
Taxas do processo de licenciamento de instala-

ções de armazenamento de produtos de pe-
tróleo e de postos de abastecimento de com-

bustíveis, incluindo de gpL
1 - Nos pedidos de licenciamento de instalações 
de armazenamento de produtos de petróleo e 
de postos de abastecimento de combustíveis, 
incluindo gpL, serão cobradas as taxas previs-
tas na Tabela Anexa ao presente regulamento.
2 - o pagamento de taxas de apreciação dos 
pedidos de licenciamento deverá ser efetuado 
aquando da entrega do respetivo processo nos 
serviços municipais.

Artigo 93.º
Taxas dos pedidos de inspeção de ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 

rolantes
1 - Nos pedidos de inspeção, reinspecções e se-
lagem de ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes serão cobradas 
as taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 - o pagamento das taxas aplicáveis deverá 
ser efetuado aquando da entrega do respetivo 
pedido de inspeção nos serviços municipais.

Artigo 94.º
Taxas de atribuição de número de polícia

Aos novos edifícios ou aos que sofram alte-
rações dos números de polícia, por efeito de 
obras, a Câmara atribuirá nova numeração me-
diante o pagamento das taxas previstas na Ta-
bela Anexa ao presente regulamento.

SECçÃo vI
CoMpENSAçÕES

Artigo 95.º
Cálculo do valor da compensação em numerá-
rio nos loteamentos e operações urbanísticas 

de impacte relevante
1 - o valor, em numerário, da compensação a 
pagar ao Município será determinado de acor-
do com a seguinte fórmula:
Compensação (euro) = [K1 × K2 × Aac (m2) × C 
(euro/m2)] / K3
em que:
K1 - é um fator variável em função da localiza-
ção, nos seguintes termos:
- em parcelas localizadas em zona I nos termos 
do artigo 63.º, K1=1,3
- em parcelas localizadas em zona II nos termos 
do artigo 63.º, K1=0,8
K2 - é um fator variável em função do índice de 
utilização (Iu) previsto, e que será determinado 
segundo a seguinte fórmula:
K2 = 1,5 × raiz quadrada de Iu
Índice de utilização (Iu) corresponde ao quo-
ciente entre a área bruta de construção e a área 
da parcela sujeita à operação urbanística;
K3 – é um fator variável em função da Aac, nos 
seguintes termos:
- K3 = 20 se Aac menor ou igual a 5.000 m2;
- K3 = 35 se Aac maior que 5.000 m2.
(Aac) = corresponde ao valor, em metros qua-
drados, da totalidade ou de parte dos espaços 
que deveriam ser cedidos e ou previstos para 
áreas de apoio coletivo (Aac), destinados à im-
plantação de infra -estruturas viárias, espaços 
verdes e de utilização coletiva e equipamentos, 
calculado de acordo com os parâmetros defini-
dos no artigo 144.º do regulamento do plano 
Diretor Municipal;
C – é o valor correspondente a 85% do valor 
médio de construção por metro quadrado fixa-
do anualmente para efeitos do artigo 39.º do 
Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis 
(CIMI).
2 - o preceituado no número anterior é tam-
bém aplicável, com as devidas adaptações, ao 
cálculo do valor da compensação em numerá-
rio às obras de edificação com impacto urba-
nístico relevante, conforme descritas no artigo 
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50.º do regulamento Municipal de urbanização 
e Edificação.
3 - Em operações urbanísticas que integrem o 
uso de posto de abastecimento de combustí-
veis, será adicionado ao valor resultante do cál-
culo descrito no ponto 1, um valor de compen-
sação adicional determinado de acordo com a 
mesma fórmula, em que:
- K1 terá o valor de 2,9 em parcelas localizadas 
total ou parcialmente na faixa de 500 metros 
adjacente a Eixos de Alta Capacidade ou Eixos 
Concelhios Estruturantes em qualquer zona do 
concelho, o valor de 1,3 quando localizadas em 
zona I nos termos do presente regulamento, o 
valor de 0,75 quando localizadas em zona II nos 
termos do presente regulamento;
- para o cálculo de K2, o Índice de utilização 
(Iu) corresponde ao quociente entre o número 
total de ilhas (unidades de abastecimento com 
capacidade funcional para abastecer em simul-
tâneo até duas viaturas) e o número de ilhas 
destinadas a combustíveis alternativos, nomea-
damente, eletricidade, hidrogénio, gás natural 
(incluindo o biometano em forma gasosa [gás 
natural comprimido (gNC)] ou em forma lique-
feita [gás natural liquefeito (gNL)] e gás de pe-
tróleo liquefeito (gpL), ou outro;
- Aac terá o valor de 1000
- K3 terá o valor de 20
4 - Em alterações às licenças de loteamento o 
valor de K2 será sempre de 1 e o valor de Aac 
referenciar-se-á à área sujeita à alteração.
5 - No caso de obras de alteração, reconstrução 
ou ampliação em edificações licenciadas e que 
tenham impacto urbanístico relevante, nos ter-
mos definidos no artigo 50.º do regulamento 
Municipal de urbanização e Edificação, o valor 
da compensação a pagar ao Município resulta 
da diferença entre o cálculo do valor da com-
pensação da solução original e o valor da com-
pensação da solução final, tendo ambas por 
base a fórmula de cálculo descrita no n.º 1.

Artigo 96.º
Compensação em espécie

1 - Feita a determinação do montante total da 
compensação a pagar, se a câmara aceitar o 
pagamento em espécie, o promotor do lotea-
mento deverá apresentar à Câmara Municipal a 
documentação comprovativa da posse do ter-

reno a ceder nos seguintes termos:
a) requerimento dirigido ao presidente da câ-
mara onde esclarece a sua proposta, indicando 
o valor do terreno;
b) planta de localização do prédio;
c) Levantamento topográfico do prédio atuali-
zado, e, existindo, em suporte digital.
2 - o pedido referido no número anterior será 
objeto de análise e parecer técnico, que deverá 
incidir sobre os seguintes aspetos:
a) Capacidade de utilização do terreno;
b) Localização e existência de infraestruturas;
c) A possível utilização do terreno pela autar-
quia.
3 - haverá lugar à avaliação de terrenos ou imó-
veis a ceder ao Município, sendo o seu valor ob-
tido com recurso ao seguinte método:
a) A avaliação será efetuada por uma comis-
são composta por três elementos, sendo dois 
nomeados pela Câmara Municipal e o terceiro 
pelo promotor da operação urbanística;
b) As decisões da comissão serão tomadas por 
maioria absoluta dos votos dos seus elementos.
4 - As despesas correspondentes ao pagamen-
to dos honorários do avaliador nomeado pelo 
promotor da operação urbanística, serão assu-
midas por este.
5 - Quando se verificarem diferenças entre o 
valor calculado para a compensação devida em 
numerário e o valor dessa compensação a en-
tregar em espécie, as mesmas serão liquidadas 
da seguinte forma:
a) Se o diferencial for favorável ao Município, 
será o mesmo pago em numerário pelo promo-
tor da operação urbanística;
b) Se o diferencial for favorável ao promotor, 
ser-lhe-á o mesmo entregue pelo município.
6 - Se o valor proposto no relatório final da co-
missão referida no n.º 3 não for aceite pela Câ-
mara Municipal ou pelo promotor da operação 
urbanística, recorrer-se-á a uma comissão arbi-
tral, que será constituída nos termos do artigo 
118.º do rJuE.
7 - A Câmara Municipal poderá delegar no pre-
sidente esta competência, que a poderá subde-
legar em qualquer dos vereadores.
8 - o preceituado nos números anteriores é 
aplicável às situações previstas no artigo 50.º 
do regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação.
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TÍTuLo III
CoNTrAorDENAçÕES

Artigo 97.º
Competência

Compete ao presidente da Câmara, com a fa-
culdade de delegação em qualquer dos restan-
tes membros da Câmara Municipal, determinar 
a instauração dos processos de contraordena-
ção e aplicação de coimas nos termos da lei.

Artigo 98.º
Contraordenações

1 - Sem prejuízo da previsão, em cada caso, de 
outras formas de responsabilidade, as infrações 
às normas reguladoras das taxas municipais, 
constituem contraordenações previstas e puní-
veis nos termos legais em vigor.
 2 - As molduras previstas no presente regula-
mento são aplicadas em dobro às pessoas co-
letivas, salvo disposição expressa em contrário.
3 - Dentro da moldura prevista, a determinação 
da medida concreta da coima a aplicar é de-
terminada em função da gravidade da infração, 
da culpa, da situação económica do infrator, 
do benefício económico retirado com a prática 
da infração, da conduta anterior e posterior do 
agente e das exigências de prevenção.
4 - A tentativa e a negligência são puníveis.
5 - o pagamento das coimas previstas no pre-
sente regulamento não dispensa os infratores 
do dever de reposição da legalidade.
6 – Sem prejuízo do disposto no número an-
terior sempre que seja comprovado o cumpri-
mento do dever de reposição da legalidade e 
o infrator não registe, nos três anos anteriores, 
condenações pela prática de infrações ao pre-
sente regulamento ou diploma legal da com-
petência do Município, o limite mínimo da coi-
ma prevista para a contraordenação praticada 
pode ser reduzido até ao máximo de metade.
7 - para efeitos de redução da coima prevista 
no número anterior a reposição da legalidade 
deverá ser comprovada sempre antes da de-
cisão administrativa proferida no processo de 
contraordenação.

Artigo 99.º
Infrações

1 - Constituem contraordenações, puníveis com 

coima as seguintes infrações:
a) A prática de ato ou facto sem o prévio paga-
mento das taxas e outras receitas municipais, 
salvo nos casos expressamente permitidos;
b) A inexatidão dos elementos fornecidos pelos 
interessados para liquidação das taxas e outras 
receitas municipais;
c) A falsidade dos elementos fornecidos pelos 
interessados para liquidação e apreciação da 
isenção ou redução das taxas e outras receitas 
municipais.
2 - Nos casos previstos na alínea a) do número 
anterior, aplicam-se as coimas previstas para a 
falta de licenciamento ou autorização, podendo 
haver ainda lugar à remoção da situação ilícita.
3 - No caso previsto na alínea b) do n.º 1, os 
montantes mínimo e máximo da coima são, res-
petivamente, de 150 a 500 euros para as pes-
soas singulares e de 300 a 1 000 euros para as 
pessoas coletivas.
4 - A infração prevista na alínea c) do n.º 1 é 
punida com coima de 250 a 2 000 euros para 
as pessoas singulares e de 2 500 a 5 000 euros 
para as pessoas coletivas.

Artigo 100.º
Apreensão provisória de objetos

1 - podem ser provisoriamente apreendidos os 
objetos que serviram, ou estavam destinados a 
servir, para a prática de uma contraordenação, 
bem como quaisquer outros que sejam suscetí-
veis de servir de prova.
2 - os objetos apreendidos são restituídos 
quando se tornar desnecessária a sua apreen-
são, para efeitos de prova, ou logo que a deci-
são condenatória se torne definitiva, a menos 
que o Município pretenda declará-los perdidos, 
a título de sanção acessória.

Artigo 101.º
Sanções acessórias

1- Sem prejuízo da aplicação das coimas previs-
tas no presente título, são ainda aplicáveis as 
seguintes sanções acessórias, a determinar em 
função da gravidade da infração e da culpa do 
agente:
a) perda de objetos pertencentes ao agente da 
infração;
b) Interdição do exercício de profissões ou ati-
vidades na área do Município, cujo exercício 
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dependa de licença ou autorização dos seus 
órgãos;
c) privação do direito a subsídio ou benefício 
outorgado pelos órgãos competentes do Mu-
nicípio;
d) privação do direito de participar em feiras ou 
mercados no Município;
e) privação do direito de participar em arrema-
tações ou concursos públicos que tenham por 
objeto a empreitada ou a concessão de obras 
públicas municipais, o fornecimento de bens e 
serviços, a concessão de serviços públicos que 
seja da competência da autarquia e a atribuição 
de licenças ou alvarás;
f) Encerramento de estabelecimento cujo fun-
cionamento esteja sujeito a autorização ou li-
cença da autarquia, quando a ele esteja direta-
mente relacionado o cometimento da infração;
g) Suspensão de autorizações, licenças ou al-
varás concedidos pela autarquia para ocupação 
de espaço do domínio público ou para o exercí-
cio de atividade conexa.
2 - As sanções referidas nas alíneas b) a g) do 
número anterior têm a duração máxima de dois 
anos, contados a partir da decisão condenató-
ria definitiva.

TÍTuLo Iv
gArANTIAS FISCAIS

Artigo 102.º
garantias fiscais

1 - Compete à Câmara Municipal a cobrança 
coerciva das dívidas ao Município provenientes 
de taxas municipais, aplicando-se, com as ne-
cessárias adaptações, o Código de processo e 
de procedimento Tributário.
2 - os sujeitos passivos da obrigação tributária 
podem reclamar ou impugnar a respetiva liqui-
dação, nos termos do Código de processo e de 
procedimento Tributário.
3 - A reclamação é deduzida perante a Câmara 
Municipal no prazo de 30 dias a contar da noti-
ficação da liquidação.
4 - A reclamação presume -se indeferida, para 
efeitos de impugnação judicial, se não for deci-
dida no prazo de 60 dias.
5 - Do indeferimento, tácito ou expresso, cabe 
impugnação judicial para o Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal da área do Município, no prazo 

de 60 dias a contar do indeferimento.
6 - A impugnação judicial depende da prévia 
dedução da reclamação prevista no n.º 2 do 
presente artigo.

TÍTuLo v
DISpoSIçÕES FINAIS

Artigo 103.º
Interpretação e integração das lacunas

os casos omissos e as dúvidas suscitadas na 
interpretação e aplicação do presente regula-
mento são resolvidos por recurso aos critérios 
legais de interpretação e integração de lacunas.

Artigo 104.º
remissões

As remissões feitas para os preceitos que, en-
tretanto, venham a ser revogados ou alterados, 
consideram-se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas.

Artigo 105.º
Norma revogatória

1 - Com a entrada em vigor do presente regu-
lamento e respetivos Anexos ficam revogados:
a) o regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia, aprovado, 
em dezembro de 2009, pela Assembleia Muni-
cipal e alterado pelos regulamentos publicado 
no Dr, 2.ª série, n.º 8, de 11 de janeiro de 2017, 
no tocante às taxas de estacionamento e pelo 
regulamento n.º 306/2017, de 7 de junho, pu-
blicado no Dr, 2.ª série, n.º 110 de 7 de junho, 
no que concerne à possibilidade de redução em 
50% do valor das taxas municipais a pagar por 
comerciantes;  
b) A parte vI e os anexos I e Iv do regulamento 
Municipal de urbanização e Edificação, publica-
do no Diário da república, 2.ª série, N.º 249, de 
22 de dezembro de 2015.
2 - Ficam, igualmente, revogados todos os re-
gulamentos, posturas, normas internas e tabe-
las em vigor neste Município que disponham 
sobre as mesmas matérias e que com o presen-
te regulamento estejam em contradição.
3 – A entrada em vigor do presente regula-
mento não afasta a aplicação das normas legais 
e dos regulamentos que definam taxas e outras 
receitas, não previstas neste diploma e respeti-



regulamentos

nº 101 | março 2019 | BoletIm munIcIpal

160

va tabela anexa.
4. Enquanto não entrar em vigor o balcão único 
eletrónico dos serviços, a que se reporta o De-
creto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, aplicam-se, 
aos procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 1 de abril, na sua atual redação, as 
disposições regulamentares em vigor antes da 
presente alteração.

Artigo 106.º
Entrada em vigor

o presente regulamento e respetivos anexos 
entram em vigor no dia 1 do 3.º mês seguinte ao 
da sua publicação nos termos da lei.

ANEXo I
Fundamentação económico-financeira relativa 

ao valor das taxas
(em conformidade com a alínea c) do n.º 2 do 
artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de de-
zembro).

a - rELaTÓrIo
FuNDAMENTAçÃo ECoNÓMICo-FINANCEI-
rA DAS TAXAS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA
o presente anexo visa dar cumprimento ao dis-
posto na alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º da Lei 
n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, designada-
mente proceder à fundamentação económico-
-financeira das Taxas Municipais.

I. ENQuADrAMENTo NorMATIvo
o regime geral das Taxas das Autarquias Locais 
(rgTAL) foi aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro e entrou em vigor a 1 de 
Janeiro de 2007.
As taxas cobradas pelo Município inserem-
-se no âmbito do seu poder tributário e a sua 
criação, mediante regulamento aprovado pelo 
órgão deliberativo, está subordinada aos prin-
cípios da equivalência jurídica, da justa repar-
tição dos encargos públicos e da publicidade e 
incide sobre utilidades prestadas aos particula-
res, geradas pela sua atividade ou resultantes 
da realização de investimentos municipais, de-
signadamente:
• Realização, manutenção e reforço de infraes-
truturas urbanísticas primárias e secundárias; 
• Concessão de licenças, prática de atos admi-

nistrativos e satisfação administrativa de outras 
pretensões de carácter particular; 
• Utilização e aproveitamento de bens do domí-
nio público e privado municipal; 
• Gestão de tráfego e de áreas de estaciona-
mento; 
• Gestão de equipamentos públicos de utiliza-
ção coletiva; 
• Prestação de serviços no domínio da preven-
ção de riscos e da proteção civil; 
• Atividades de promoção de finalidades so-
ciais e de qualificação urbanística, territorial e 
ambiental; 
• Atividades de promoção do desenvolvimento 
e competitividade local e regional; 
As taxas das autarquias locais, nos termos do  
art.º 3.º do rgTAL, são tributos que assentam: 
a. Na prestação concreta de um serviço público 
local; 
b. Na utilização privada de bens do domínio pú-
blico e privado da Autarquia; ou
c. Na remoção de um obstáculo jurídico ao 
comportamento  dos particulares, quando tal 
seja atribuição das autarquias locais, nos ter-
mos da lei.
o rgTAL determina que na fixação do valor 
das taxas os Municípios devem respeitar o prin-
cípio da equivalência jurídica, segundo o qual 
o valor das taxas das autarquias locais é fixado 
de acordo com o princípio da proporcionalida-
de e não deve ultrapassar o custo da atividade 
pública local (CApL) ou o benefício auferido 
pelo particular (BAp) conforme alude o art.º 4.º. 
Mais refere que o valor das taxas, respeitando a 
necessária proporcionalidade, pode ser fixado 
com base em critérios de desincentivo à prática 
de certos atos ou operações. 
A proporcionalidade imposta, quando seja uti-
lizado um critério de desincentivo, revela-se 
como um princípio da proibição de excesso, im-
pondo um razoável controlo da relação de ade-
quação da medida com o fim a que se destina.
Esquematicamente:

Entendem-se externalidades como as ativida-
des que envolvem a imposição involuntária de 
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efeitos positivos ou negativos sobre terceiros 
sem que estes tenham oportunidade de os im-
pedir.
Quando os efeitos provocados pelas atividades 
são positivos, estas são designadas por exter-
nalidades positivas. Quando os efeitos são ne-
gativos, designam-se por externalidades nega-
tivas. 
As externalidades envolvem uma imposição in-
voluntária.
Dispõe a alínea c) do n.º 2 do art.º 8.º do rgTAL 
que o regulamento que crie taxas municipais 
contém obrigatoriamente, sob pena de nulida-
de, a fundamentação económico-financeira re-
lativa ao valor das taxas.
o princípio da equivalência jurídica, em con-
creto a equivalência económica, pode, pois, ser 
concretizado conforme se referiu, pela via do 
custo, adequando as taxas aos custos subja-
centes às prestações que as autarquias levam 
a cabo, fixando-as num montante igual ou in-
ferior a esse valor, ou pela via do benefício, 
adequando-as ao valor de mercado que essas 
prestações revestem, quando essa compara-
ção seja possível. Quando esta comparação 
com atividades semelhantes prosseguidas por 
terceiros não é possível, por estarmos perante 
prestações exercidas no âmbito do poder de 
autoridade sem similitude no mercado, o inde-
xante deverá ser, em regra, o CApL.

o CApL está presente na formulação do inde-
xante de todas as taxas, mesmo naquelas que 
são fixadas, maioritariamente, em função do 
BAp ou numa perspetiva de desincentivo, vi-
sando a modulação e regulação de comporta-
mentos. 
o valor fixado de cada taxa poderá ser o resul-
tado da seguinte função:

Assim, cumpre sistematizar para todas as ta-
xas o custo da atividade pública local (CApL) 
compreendendo os custos diretos e indiretos, 
os encargos financeiros, amortizações e futuros 
investimentos a realizar pelo Município. o CApL 
consubstancia, em regra, a componente fixa da 
contrapartida, correspondendo a componente 
variável à fixação adicional de coeficientes e 
valores concernentes à perspetiva do BAp ou 
desincentivo.
Na delimitação do CApL foram arrolados os 
custos diretos. Em conformidade com o supra 
aludido foi conduzido um exaustivo arrolamen-
to dos fatores “produtivos” que concorrem di-
reta e indiretamente para a formulação de pres-
tações tributáveis no sentido de apurar o CApL.
Entenderam-se como fatores “produtivos” a 
mão-de-obra direta, o mobiliário e hardware e 
outros custos diretos necessários à execução 
de prestações tributáveis.
os custos de liquidação e cobrança das taxas 
têm uma moldura fixa e são comuns a todas 
elas pelo que foi estimado um procedimento 
padrão para estas tarefas.
Atendendo à natureza e etimologia das taxas 
fixadas são possíveis de estabelecer, em nosso 
entender, duas tipologias:
• Tipo I – Taxas administrativas, taxas decorren-
tes da prestação concreta de um serviço pú-
blico local, ou atinentes à remoção de um obs-
táculo jurídico (ex. análises de pretensões de 
Munícipes e emissão das respetivas licenças);
• Tipo II – Taxas inerentes à utilização de equi-
pamentos e infraestruturas do domínio públi-
co e privado Municipal, em que se verifica um 
aproveitamento especial e individualizado des-
tes cuja tangibilidade económica seja possível.

II. ENQuADrAMENTo METoDoLÓgICo
passamos a descrever a fórmula de cálculo uti-
lizada para cada uma das tipologias descritas.
TIpo I - TAXAS ADMINISTrATIvAS, TAXAS DE-
CorrENTES DA prESTAçÃo CoNCrETA DE 
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uM SErvIço pÚBLICo LoCAL, ou ATINENTES 
À rEMoçÃo DE uM oBSTÁCuLo JurÍDICo
para cada prestação tributável, foram mapea-
das as várias atividades e tarefas e identifica-
dos os equipamentos (mobiliário e hardware) 
e a mão-de-obra necessária reduzindo a inter-
venção/utilização/consumo a minutos.
o valor do Indexante CApL é apurado, por taxa, 
através da aplicação da seguinte fórmula:

Em que:
A. CMTgp - É o custo médio do minuto/traba-
lhador por grupo de pessoal calculado recor-
rendo à seguinte fórmula:

(1) resulta da soma das remunerações e dos 
encargos com estas por grupo de pessoal.
(2) resulta da seguinte fórmula 52 x (n-janeiro), 
em que:
. 52 é o número de semanas do ano;
. n – Nº de horas de trabalho semanais (assu-
miram-se as 35 horas semanais como sendo o 
valor padrão);
. janeiro – Nº de horas de trabalho perdidas em 
média por semana (feriados, férias, % média de 
faltas por atestado médico – Foi tido em con-
ta o absentismo médio por grupo de pessoal 
constante do Balanço Social).
B. MCgp – São os minutos/trabalhador “con-
sumidos” nas tarefas e atividades que concor-
rem diretamente para a concretização de uma 
prestação tributável. No mapeamento dos fato-
res produtivos foi subsidiariamente assumido o 
disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei das Finan-
ças Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
que determina que para efeito do apuramento 
dos custos de suporte à fixação dos preços, os 
mesmos “são medidos em situação de eficiên-

cia produtiva …”o que significa que os fatores 
produtivos deverão ser mapeados numa pers-
pectiva de otimização, ou seja, que os mesmos 
estão combinados da melhor forma possível 
sem dispêndios desnecessários
C. CKv - É custo Km/viatura calculado por re-
curso à seguinte fórmula:

Em que:
(1) Amortização correspondente;
(2) Custo associado aos pneus;
(3) Despesas com combustível;
(4) Manutenções e reparações ocorridas;
(5) Custo do seguro;
(6) outros custos.
Sempre que numa prestação tributável seja 
necessária a utilização de viaturas para a sua 
concretização, designadamente em sede de 
vistorias e demais deslocações, foi definido um 
percurso médio em Km e em Minutos e, bem 
assim, foi tipificada a composição da equipa 
ajustada por prestação tributável, visando criar 
uma justiça relativa para todos os Munícipes in-
dependente da localização da pretensão no es-
paço do Concelho.
A. CCET - É o custo inerente à consulta a enti-
dades terceiras quando a elas houver lugar (ex. 
CCDr, Ep,…) . Este valor foi incorporado nas 
prestações tributáveis em que esta atividade é 
recorrente, padronizando-se um valor que cor-
responde à atividade administrativa necessária 
e ao custo de expediente;
B. CMAT - resulta da soma das amortizações 
anuais dos equipamentos e hardware, à dispo-
sição de cada colaborador e que fazem parte 
do conjunto de equipamentos, e dos artigos de 
economato de que este necessita para a pros-
secução das tarefas que lhe estão cometidas 
em sede de prestações tributáveis. 
C. CLCE – Corresponde aos custos de liquida-
ção, cobrança e expediente comuns a todas as 
taxas;
D. Cps – São os custos com prestadores de 
serviços externos (pessoas coletivas ou singu-
lares) cuja intervenção concorre diretamente 
para a concretização de prestações tributáveis 
(ex. Taxa de inspeção a ascensores, em que a 
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vistoria é, em regra, concretizada por entidade 
terceira subcontratada para o efeito);
E. CInd - Corresponde aos custos indiretos ra-
teados por cada taxa, por exemplo:
- Custos de elaboração e revisão dos Instru-
mentos Municipais de ordenamento e planea-
mento do Território - assumindo-se uma vida 
útil de 10 anos;
- Custos anuais das licenças de software espe-
cífico de suporte ao licenciamento;
- Custos anuais do atendimento (front-office) 
indiferenciado por domínio ou sector;
- outros custos indiretos com particular relação 
com a prestação tributável.
Consta do anexo A o detalhe, por taxa, da fun-
damentação económica e financeira em confor-
midade com a alínea c) do n.º 2, do artigo 8.º do 
regime geral das Taxas referente.

III. CoNSIDErANDoS SoBrE oS DoMÍNIoS 
CoM prESTAçÕES TrIBuTÁvEIS

Tecemos, de seguida, alguns considerandos 
sobre os domínios com prestações tributáveis 
agora alterados e alguns dos pressupostos que 
estiveram na base concetual de suporte à fun-
damentação das respetivas taxas.
MErA CoMuNICAçÃo prÉvIA 
A taxa prevista tem por contrapartida a apre-
ciação dos elementos instrutórios relativos a 
Meras Comunicações prévias submetidos, no-
meadamente, via portal do Empreendedor ou 
no âmbito do regime Jurídico da urbanização 
e Edificação e aplica-se sempre que seja utiliza-
do esta forma de controlo prévio. 
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo
Como suporte à fundamentação do valor das 
taxas fixadas em contrapartida das permissões 
administrativas sob a forma de “Autorização” 
foi tido em conta, sobretudo, o custo da con-
trapartida administrativa, designadamente os 
custos inerentes à atividade de apreciação e 
decisão.
prESTAçÕES DE SErvIçoS gErAIS - CErTI-
DÕES, FoToCÓpIAS E ouTroS DoCuMEN-
ToS INErENTES Ao ACESSo À INForMAçÃo 
NA poSSE Do MuNICÍpIo 
o acesso dos cidadãos aos documentos ad-
ministrativos está consagrado no n.º 2 do art.º 
268.º da Constituição da república portugue-
sa cuja regulamentação está densificada na Lei 

n.º 26/2016, de 22 de agosto, em concordância 
com os princípios da publicidade, da transpa-
rência, da igualdade, da justiça e da imparcia-
lidade.
Em conformidade com o art.º 3.º da Lei n.º 
26/2016, considera-se documento administrati-
vo qualquer conteúdo, ou parte desse conteú-
do, que esteja na posse ou seja detido em nome 
dos órgãos municipais, seja o suporte de infor-
mação sob forma escrita, visual, sonora, eletró-
nica ou outra forma material, neles se incluindo, 
designadamente, aqueles relativos a; 
i) procedimentos de emissão de atos e regula-
mentos administrativos; 
ii) procedimentos de contratação pública, in-
cluindo os contratos celebrados; 
iii) gestão orçamental e financeira dos órgãos 
e entidades; 
iv) gestão de recursos humanos, nomeada-
mente os dos procedimentos de recrutamen-
to, avaliação, exercício do poder disciplinar e 
quaisquer modificações das respetivas relações 
jurídicas..
o acesso aos documentos administrativos exer-
ce-se através dos seguintes meios, conforme 
opção do requerente: 
a) Consulta gratuita, eletrónica ou efetuada 
presencialmente nos serviços que os detêm; 
b) reprodução por fotocópia ou por qualquer 
meio técnico, designadamente visual, sonoro 
ou eletrónico; 
c) Certidão. o acesso através dos meios pre-
vistos nas alíneas b) e c) faz-se através de um 
único exemplar, sujeito a pagamento, pelo re-
querente, da taxa fixada, que deve obedecer 
aos seguintes princípios: 
a) Corresponder à soma dos encargos propor-
cionais com a utilização de máquinas e ferra-
mentas de recolha, produção e reprodução do 
documento, com os custos dos materiais usa-
dos e com o serviço prestado, não podendo ul-
trapassar o valor médio praticado no mercado 
por serviço correspondente; 
b) No caso de emissão de certidão, quando o 
documento disponibilizado constituir o resul-
tado material de uma atividade administrativa 
para a qual sejam devidas taxas ou emolumen-
tos, os encargos referidos na alínea anterior po-
dem ser acrescidos de um valor razoável, tendo 
em vista os custos diretos e indiretos dos in-
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vestimentos e a boa qualidade do serviço, nos 
termos da legislação aplicável; 
c) Às taxas cobradas pode acrescer, quando 
aplicável e exigido por lei, o custo da anonimi-
zação dos documentos e os encargos de re-
messa, quando esta seja feita por via postal; 
d) No caso de reprodução realizada por meio 
eletrónico, designadamente envio por correio 
eletrónico, não é devida qualquer taxa.
Nesta conformidade, para as taxas desta natu-
reza foi considerado o Custo da Atividade pú-
blica Local (CApL) entendido como o custo dos 
materiais consumidos e da mão-de-obra utiliza-
da e, quando aplicável, foram tidos como refe-
rencial os valores praticados no mercado para 
prestações idênticas consubstanciando estes a 
demonstração do Benefício Auferido pelo par-
ticular (BAp).
TAXAS por AToS E LICENCIAMENToS DIvEr-
SoS
Como suporte à fundamentação do valor das 
taxas fixadas em contrapartida dos atos e licen-
ciamentos diversos foi tido em conta, sobretu-
do, o custo da contrapartida, designadamente 
os custos inerentes à atividade de apreciação 
e licenciamento. Nalguns casos, devidamente 
identificados no anexo, foi ainda fixado um coe-
ficiente de desincentivo conducente a regular, 
mas não inibir, atividades que gerassem exter-
nalidades negativas.
A fundamentação económica e financeira teve 
por fundamento o custo da atividade pública 
local (custo da apreciação do pedido, quando 
aplicável), benefício auferido pelo particular e 
fixação de um elemento regulador, mas não ini-
bidor.
urBANIZAçÃo, EDIFICAçÃo E SErvIçoS E 
LICENCIAMENToS CoNEXoS
As taxas atinentes a operações urbanísticas di-
videm-se em três grandes domínios:
• Taxas que tributam a apreciação e licencia-
mento de operações urbanísticas concernentes 
à remoção de um obstáculo jurídico, cuja fun-
damentação e fixação do valor do tributo as-
sentou, sobretudo, no custo da contrapartida;
• Taxa pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas urbanísticas cuja fórmula se pre-
vê no regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação.
• Compensação pela não cedência de terrenos.

gESTÃo Do ESpAço pÚBLICo
Quando o uso privativo do domínio público e 
privado do Município, incluindo o subsolo, é 
consentido a pessoas determinadas, com base 
num título jurídico individual, que do mesmo 
retira uma especial vantagem, impõe-se que a 
regra da gratuitidade da utilização comum do 
domínio público ceda perante a regra da one-
rosidade.
o tributo exigido a propósito da ocupação e 
utilização do solo, subsolo e espaço aéreo tem 
contrapartida na disponibilidade dessa ocupa-
ção e utilização em benefício do requerente, 
para satisfação das suas necessidades indivi-
duais.
Nesta conformidade, entende-se que esta utili-
zação consubstancia a contraprestação especí-
fica correspetiva do pagamento da taxa e que 
se consubstancia na utilização individualizada 
(pois que excludente da utilização para outros 
fins) do domínio público para fins não apenas 
de interesse geral.
pretende-se, pois, para as taxas fixadas neste 
domínio, além de demonstrar o custo da con-
trapartida (CApL) inerente à apreciação e licen-
ciamento, incorporar um elemento regulador, 
mas não inibidor, na utilização individualizada 
dos bens de domínio público atendendo ao be-
nefício auferido. 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 1 de abril, alterada pelo Decreto-Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro, passam a coexistir 
três situações:
• A ocupação respeita as finalidades admis-
síveis no art.º 10.º daquele diploma e está em 
conformidade com a lei e regulamentos – Taxa 
de Mera Comunicação prévia à qual acresce 
a taxa variável indexada ao volume/espaço e 
tempo de ocupação;
• A ocupação respeita as finalidades admissí-
veis no art.º 10.º daquele diploma mas não está 
em conformidade com a lei e regulamentos – 
Taxa de Autorização à qual acresce a taxa va-
riável indexada ao volume/espaço e tempo de 
ocupação;
• A ocupação não respeita as finalidades admis-
síveis no art.º 10.º daquele diploma ainda que 
esteja em conformidade com a lei e regulamen-
tos – Taxa de regime geral de ocupação do 
Espaço público à qual acresce a taxa variável 
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indexada ao volume/espaço e tempo de ocu-
pação.
puBLICIDADE
Considera-se publicidade, conforme define o 
Código da publicidade aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, qualquer 
forma de comunicação feita por entidades de 
natureza pública ou privada, no âmbito de uma 
atividade comercial, industrial, artesanal ou li-
beral, com o objetivo direto ou indireto de:
a. promover, com vista à sua comercialização 
ou alienação, quaisquer bens ou serviços;
b. promover ideias, princípios, iniciativas ou ins-
tituições.
Conforme dispõe a Lei n.º 97/88, de 17 de agos-
to as mensagens publicitárias devem preservar 
o equilíbrio urbano e ambiental.
o licenciamento de mensagens publicitárias 
tem em vista salvaguardar a realização dos se-
guintes objetivos:
a. Não provocar obstrução de perspetivas pa-
norâmicas ou afetar a estética, o ambiente dos 
lugares ou da paisagem;
b. Não prejudicar a beleza ou o enquadramento 
de monumentos nacionais, de edifícios de in-
teresse público ou outros suscetíveis de serem 
classificados pelas entidades públicas;
c. Não causar prejuízos a terceiros;
d. Não afetar a segurança de pessoas ou de 
bens, nomeadamente, na circulação rodoviária 
ou ferroviária;
e. Não apresentar disposições, formatos ou co-
res, que possam confundir-se com as da sinali-
zação do tráfego;
f. Não prejudicar a circulação dos peões, desig-
nadamente dos deficientes;
g. Não prejudicar a iluminação pública;
h. Não prejudicar a visibilidade de placas topo-
nímicas e demais placas sinaléticas de interesse 
público.
Assim, a fundamentação económica e financei-
ra das taxas de publicidade teve em conta, por 
um lado, o custo da contrapartida, designada-
mente o custo da atividade de licenciamento e 
por outro, introduzir mecanismos reguladores, 
designadamente de desincentivo a mensagens 
e ações publicitárias tendentes a afetar a pre-
servação do equilíbrio urbano e ambiental, eli-
minando ou minimizando as que geram exter-
nalidades negativas.

Desta forma, para a fundamentação das taxas 
de apreciação/licenciamento concorreram dois 
indexantes:
a. o custo inerente aos intervenientes no proce-
dimento de licenciamento incluindo, nos casos 
aplicáveis, uma deslocação ao local da preten-
são; e
b. Coeficiente de majoração/desincentivo nos 
casos em que as mensagens publicitárias ge-
rem externalidades negativas penalizando, des-
ta forma, determinadas localizações, dimen-
sões, formatos e cores.
Na renovação foram, uma vez mais, tidos em 
conta aqueles indexantes.

B - DEMoNSTraçÃo Da FUNDaMENTaçÃo 
(INDEXANTE por TAXA) Interpretação da ta-
bela anexa
Sistematizamos de seguida uma breve apresen-
tação sobre a estrutura da tabela anexa de for-
ma a possibilitar a sua adequada leitura:
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C - TaBELaS DE SUPorTE À FUNDaMENTa-
çÃo
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