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MUNICiPIO DE VILA VELHA DE RODA.0

CA.MARA MUNICIPAL

EDITAL n.° 061/2022
Projeto do Regulamento Geral de Taxas e da Tabela de Taxas

e Outras Receitas Municipais do Municipio de Vila Velha de Rodao

Dr. Luis Miguel Ferro Pereira, Presidente da Camara Municipal do Concelho

de Vila Velha de Rodao:

Torna pUblico que, na sequencia da deliberacao camarar ia de 11 de novembro

de 2022 e em cumpr imento do disposto no ar tigo 101.0 do Codigo de Pr ocedimento

Administr ativo, na sua atual r edacao, que se encontr a em fase de consulta publica,

p elo per iodo de 30 dias &efts, contados da data da publicacao no Diar io da Republica

(06/12/2022) o Projeto de Regulamento Geral de Taxas e da Tabela de Taxas e Outras

Receitas Municipais do Municipio de Vila Velha de Rodao.

laurante o refer ido per iod() poderao os interessados consultar  o refer ido

Pr ojeto de Regulamento, na Seccao de Administr acao Ger al da Camar a Municipal,

nas juntas de Freguesia e ou na pagina da Internet (www.cm-vvr odao.pt), e sobr e ele

formular , por  escr ito, observacoes ou sugestoes, que deverao ser  dir igidas ao

Pr esidente da Camar a Municipal de Vila Velha de Rodao atr aves dos meios

disponiveis: cor r eio (Rua de Santana 6030-230 Vila Velha de Rodao), cor r eio

elet r onico (g_eral@cm-vvrodao.pt) ou outr o.

Para constar  e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual teor

que vao ser  afixados nos lugares pUblicos do costume.

Pacos do Municipio de Vila Velha de Rodao, 06 de dezembro de 2022

0 Pr esidente da Camar a Municipal

AUTENTICACAO.GOV

Assinadopor:Luis Pereira
Data:06-12-2022 15:32:06
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Regulamento Geral de Taxas do Municipio de Vila Velha de ROdeio

NOTA JUSTIFICATIVA

No ambito das competencias atribuidas ao poder Municipal, destaca-se aqui, pela sua importancia, a

fixacao dos quantitativos das taxas municipais, bem como toda a dinamica procedimental relacionada

corn a sua efetiva materializacao.

A preocupacao dispensada nessa fixac5o, tentou, principalmente, versar sabre as especificidades de

funcionamento dos servicos Municipais, as especificidades, condicionantes e valencias do Municipio

de Vila Velha de Rodao, salvaguardando, evidentemente, o respeito pelos direitos dos sujeitos

passivos, bem coma, um claro e no menos inequivoco respeito das normas tecnico-legais em vigor e

das melhores praticas, no que ao caso concreto diz respeito.

No obstante, o regime de taxas materializado no presente Regulamento visa uma utiliza(ao mais

equilibrada, racional e, porventura, mais adequada a uma realidade que exige uma gestao eficiente

dos recursos economico-financeiros.

0 principal objetivo é obter o reconhecimento par parte dos municipes, de que, efetivamente, o valor

pago corresponde aos custos suportados pelo Municipio corn a prestacao do servico que determina a

cobranca da taxa.

Cam efeito, procurou-se dotar a Municipio de Vila Velha de Rodao dos meios necessarios, par forma a

conseguir controlar as crescentes e elevados custos inerentes aos servicos prestados, visando, assim,

o necesskio e desej6vel equilibria econornico e financeiro.

Assim, no uso dos poderes regulamentares conferidos as autarquias locais pelo artigo 241.° da

Constituicao da Rep6blica Portuguesa; do estabelecido nas alineas b) e g) do n.° 1 do artigo 25.° e das

alineas k) e ccc) do n.°1 do artigo 33.°, ambos do Anexo I a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro; na Lei n.°

73/2013, de 3 de setembro; e na Lei n.° 53-E/2006, de 29 de dezembro, foi aprovado pela Assembleia

Municipal, em sessao de de _____________de 2022, sob proposta da Camara Municipal, em reuni5o

de de ______________de 2022, o presente Regulamento Geral de Taxas do Municipio de Vila Velha de

Rodao.
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Regulamento Geral de Taxas do Municipio de Vila Velha de Rada°

CAPITULO I - DISPOSIcOES GERAIS

Artigo 1.0 Legislacao habilitante

1 - 0 presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 112.°, 238.° e 241.° da

Constituicao da RepUblica Portuguesa; nos artigos 15.0 e 16.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,

que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locals; nos artigos 4.°, 5.° e 8.° da Lei n.° 53-

E/2006, de 29 de dezembro, que estabelece o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locals; nas

alineas b) e g) do n.°1 do artigo 25.° e das alineas k) e ccc) do n.°1 do artigo 33.°, ambos do Anexo I

a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro; na Lei Geral Tributaria, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 398/98,

de 17 de dezembro; no Cadigo de Procedimento e Processo Tributario aprovado pelo Decreto-Lei

n.° 433/99, de 26 de outubro; no Estatuto dos Tribunals Administrativos e Fiscais aprovado pela Lei

n.°13/2002, de 19 de fevereiro; no Codigo de Processo nos Tribunals Administrativos, aprovado pela

Lei n.°15/2002, de 22 de fevereiro; no disposto no n.°1 do artigo 3.0 e 116.° do Decreto-Lei n.° 555/99,

de 16 de dezembro, que estabelece o Regime Juridic° da Urbanizac5o e Edificac5o; e no Decreto-

Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o Codigo do Procedimento Administrativo, todos na sua

redac5o atual.

2 - Os diplomas legais referidos no numero anterior constituem tambem legislacao subsidiaria ao

presente Regulamento, aplicando-se em tudo o que aqui n5o estiver expressamente previsto.

3 - Constituem ainda legislacao subsidiaria ao presente Regulamento os seguintes diplomas:

a) Codigo Civil;

b) Codigo de Processo Civil;

c) Decreto-Lei n.° 169/2012, de 1 de agosto, na sua redacao atual, que cria o Sistema de Ind6stria

Responsavel - (SIR);

d) 0 edificio regulamentar do Municipio;

Artigo 2.° Ambito e Objeto

1 - 0 presente Regulamento e a respetiva Tabela anexa que dele faz parte integrante, estabelece o

regime juriclico a que ficam sujeitos a incidencia, liquidacao, cobranca e o pagamento de taxas e

outras receitas na area do Municipio de Vila Velha de Rod5o, as qua is sAo devidas pela prestacao

concreta de urn servico pCiblico local, pela utilizacao privada de bens do dominio p6blico e privado

do Municipio ou pela remoc5o de urn obstaculo juridic° ao comportamento dos sujeitos passivos

da relac5o juridico-tributaria, quando tal, nos termos da lei, seja atribuicAo do Municipio.

2 - 0 presente Regulamento estabelece ainda as isencoes, reducoes e agravamentos das taxas e

outras receitas mencionadas no numero anterior.

Artigo 3.0 Principles do procedimento tributario

Na liquidacao, cobranca e pagamento de taxas s5o realizadas todas as diligencias necessarias a

satisfacao do interesse public° e a descoberta da verdade material de acordo corn os principios da
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Regulamento Geral de Taxas do Municipio de Vila Velha de Radek)

legalidade, da igualdade, da proporcionalidade, da justica, da imparcialidade, da celeridade, da

eficiencia, da razoabilidade e da pragmaticidade, no respeito pelas garantias dos sujeitos passivos.

Artigo 4.0 Formula de calculo do valor das taxas

0 valor das taxas foi fixado de acordo corn o principio da proporcionalidade, tendo em conta o custo

da atividade dos orgaos e servicos do Municipio, designadamente as custos diretos e indiretos, as

encargos financeiros, amortizacoes e investimentos realizados ou a realizar e o beneficio auferido pelo

particular, bem coma, em casos especificos, de incentivo ou desincentivo a pratica de certos atos e

operacoes, conforme Tabela de Taxas Municipais, Relatorio de Fundamentacao Economico-Financeira

e Fundamentac5o das Isencoes e Reducoes, anexos ao presente Regulamento.

Artigo 5.0 Incidencia objetiva das taxas

1- As taxas previstas na Tabela de Taxas Municipais anexa ao presente Regulamento, so devidas

como contrapartida, entre outras:

a) Pela realizac5o, manutencao e reforco de infraestruturas urbanisticas primarias e secundkias;

b) Pela concess5o de licencas, pratica de atos administrativos e satisfacao administrativa de outras

pretensoes de carater particular;

c) Pela utilizac5o e aproveitamento de bens do dorninio pCiblico e privado municipal;

d) Pela gest5o de trafego e de areas de estacionamento;

e) Pela gestao de equipamentos p6blicos de utilizac5o coletiva;

Pela prestacao de servicos no dorninio da prevenc5o de riscos e da protec5o civil;

g) Pelas atividades de promocAo de finalidades sociais e de qualificac5o urbanistica, territorial e

ambiental;

h) Pelas atividades de promocao do desenvolvimento e competitividade local e regional;

Pelas demais atividades previstas no presente regulamento, na lei ou em outros regulamentos

municipais.

2- As atividades realizadas por particulares que tenham urn impacte ambiental negativo, quando este

seja fundamentado por parecer do servico municipal competente ou de entidade externa com

competencia na materia, sac) desincentivadas pelo Municipio com urn agravamento de 50% do valor

da taxa devida.

3- A taxa pela realizac5o, manutenc5o e reforco das infraestruturas urbanisticas (TMU) constitui a

contrapartida devida ao Municipio pelos encargos inerentes ao investimento municipal na

realizac5o e manutencao das infraestruturas gerais e equipamentos, decorrentes da realizac5o de

operacoes urbanisticas de loteamento ou operacaes afins como as de impacte urbanistico

relevante e semelhante a loteamento previsto no Regulamento Municipal de Urbanizacao e

Edificac5o, de alterac5o ao loteamento e afins, de construcAo, ampliacao ou da intensificac5o da

utilizac5o.
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Artigo 6.° Incidencia subjetiva das taxas

1 - 0 sujeito ativo da relacao juridico-tributaria geradora da obrigacao de pagamento das taxas

previstas na Tabela de Taxas anexa ao presente Regulamento é o Municipio de Vila Velha de Rada°.

2 - 0 sujeito passivo da relacao juridico-tributaria prevista no n6mero anterior 6 toda a pessoa singular

ou coletiva, o patrimonio ou a organizacao de facto ou de direito, assim como as entidades

legalmente equiparadas a pessoa coletiva que, nos termos da lei e dos regulamentos municipais,

esteja vinculada a obrigatoriedade de cumprir a prestacao tributaria devida ao Municipio de Vila

Velha de Roclao, seja como contribuinte direto, substituto ou responsavel.

3 - A TMU é devida aquando da emissao do respetivo alvara de licenca, aditamento ao alvara ou

submissao de comunicacao previa, de operac6es de loteamento, edificios geradores de impacte

semelhante a operacao de loteamento, edificios considerados de impacte urbanistico relevante,

quer ainda das demais obras de edificacao, nomeadamente obras de construcao, reconstrucao,

ampliacao ou alteracao.

4 - Caso sejam varios os sujeitos passivos, sao todos solidariamente responsaveis pelo pagamento,

salvo disposicao em contrario.

Artigo 7.0 Atualizac5o do valor das taxas

1 - Sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 9.0 da Lei n.° 53-E/2006, de 29 de dezembro, os valores

das taxas e outras receitas municipais previstas na Tabela anexa ao presente Regulamento podem

ser atualizados em sede de Orcamento Anual, de acordo corn a evolucao do indice de precos no

consumidor publicada pelo Institut° Nacional de Estatistica.

2 - Excetuam-se do disposto no n6mero anterior as taxas e outras receitas municipais previstas na

Tabela anexa que resultem de quantitativos fixados por disposicao legal.

3 - As receitas provenientes da cobranca das taxas constituem receitas do Municipio, nao recaindo

sobre elas qualquer adicional para o Estado, salvo nos casos legalmente previstos.

CAPITULO II - ISENCOES E REDUCOES DAS TAXAS MUNICIPAIS

Artigo 8.° Fundamentacao das isencoes e reducOes

1 - As isencoes e reducoes de taxas previstas no presente Regulamento e Tabela anexa tiveram em

conta a manifesta relevancia da atividade desenvolvida pelos sujeitos passivos que dela beneficiam

e/ou das suas especificidades, bem como os principals objetivos socials e de desenvolvimento

sustentavel que o Municipio prossegue ou entende apoiar e estimular, designadamente, nos

ambitos de natureza cultural, desportiva, de apoio a estratos sociais desfavorecidos e a promocao

dos valores locals.

2 - As referidas isencoes e reducoes das taxas sustentam-se, entre outros, nos seguintes principios:

a) Equidade perante os sujeitos passivos visados no acesso ao servico pUblico prestado pela

Autarquia;

b) Estimulo, promocao e desenvolvimento das democracias politica, social, cultural e economica;
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Regulamento Geral de Taxas do Municipio de Vila Velha de Raddo

c) Estimulo e promocao do desenvolvimento e competitividade local.

Artigo 9.0 Isencoes subjetivas

1 - Sem prejuizo dos regimes especiais previstos no presente Regulamento, estao isentos do

pagamento de taxas, alem dos casos previstos por lei:

a) 0 Estado e seus institutos e organismos autonomos e personalizados;

b) As autarquias locals do Concelho de Vila Velha de Rodao;

c) As empresas constituidas pelo Municipio, relativamente aos atos e factos decorrentes da

prossecucao dos seus fins, diretamente relacionados corn as atividades objeto de contrato-

programa ou contrato de gestao corn o Municipio;

d) Pessoas (loletivas Religiosas, corn sede no Municipio, relativamente aos atos e factos

diretamente relacionados corn o seu objeto;

e) As comissoes fabriqueiras de igrejas e capelas, corn sede no Municipio, relativamente aos atos

e factos diretamente relacionados corn o seu objeto;

f) Instituicaes Particulares de Solidariedade Social e Pessoas Coletivas de Utilidade PUblica corn

sede no Municipio, no ambito das atividades desenvolvidas sem caracter lucrativo;

g) Associacoes e Fundacoes Humanitarias, Desportivas, Cooperativas ou Profissionais, Culturais e

Recreativas sem fins lucrativos, corn sede no Municipio, no ambito das atividades desenvolvidas

sem caracter lucrativo;

h) Pessoas singulares em casos de comprovada insuficiencia economica, demonstrada nos termos

da lei sobre o apoio judiciario, sempre que essas taxas estejam relacionadas corn o exercicio de

direitos fundamentals constitucionalmente protegidos;

i) Nos museus municipais ficam isentos do pagamento das taxas de ingresso:

i) Criancas ate aos 10 (dez) anos de idade, desde que acompanhados par adulto;

ii) Reformados, pensionistas e idosos corn idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos;

iii) Pessoas portadoras de deficiencia;

iv) Alunos e investigadores que pretendam realizar trabalhos sobre o edificio ou sobre colecoes

do museu, mediante autorizacao previa e devidamente identificados;

v) Visitas organizadas par estabelecimentos de ensino pUblico;

vi) Associacoes locals e regionais sem fins lucrativos.

2 - As Associacoes e Fundacoes Humanitarias, Desportivas, Cooperativas ou Profissionais, Culturais e

Recreativas sem fins lucrativos, bem como os comerciantes corn sede no Municipio ou associacoes

que as representem, beneficiam de uma reducao de 50% da taxa fixa devida pelo licenciamento da

afixacao ou da inscricao de mensagens publicitarias de natureza comercial prevista na Tabela anexa

ao presente Regulamento.
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3 - As Associacoes e Fundacoes Humanitarias, Desportivas, Cooperativas ou Profissionais, Culturais e

Recreativas, quando no prossigam fins lucrativos e desde que se encontrem sedeadas no

Municipio, beneficiam de uma reduc5o de 50% da taxa devida pelo licenciamento de acampamento

ocasional prevista na Tabela anexa ao presente Regulamento.

4 - Os artistas de rua encontram-se isentos do pagamento de taxa administrativa, no ambito da

0cupac50 do Espaco Public°.

Artigo 10.0 Isencoes objetivas

1 - Sem prejuizo do previsto na lei ou em regulamento municipal, estao isentos do pagamento das

taxas previstas no presente Regulamento e Tabela anexa:

a) Os atestados que se destinem a instruir processos para concess5o de abono de familia e

qua isquer outros que estejam isentos de Impost° do Selo;

b) As trasladacoes realizadas dentro do mesmo cemiterio, provenientes de exumacoes;

c) As licencas/autorizacoes emitidas no ambito da realizacao de filmagens, gravacoes ou sessoes

fotograficas, que decorram nos equipamentos e espacos do dominio pUblico e privado do

Municipio, quando promovidas por associacoes sem fins lucrativos ou estabelecimentos de

ensino;

d) As licencas/autorizacoes emitidas no Ambito da realizac5o de filmagens, gravacOes ou sess6es

fotograficas, que decorram nos equipamentos e espacos do dominio pUblico e privado do

Municipio, corn ou sem fins acadernicos, e sejam classificadas pela Camara Municipal como

sendo de relevante interesse cultural ou artistico;

e) As licencas/autorizacoes emitidas no Ambito de filmagens, gravacc5es ou sessoes fotograficas

que decorram ao abrigo de eventos ou exposicoes que tern lugar em equipamentos e espacos

do dominio pUblico e privado do Municipio corn o objetivo de promover a sua divulgac5o, desde

que devidamente autorizadas pelo Presidente da Camara Municipal ou Vereador corn

competencia delegada.

Artigo 11.0 Outras isencoes e reducoes de interesse municipal

1 - Podem ser isentos do pagamento de taxas os projetos de investimento considerados de relevante

interesse para o Municipio, nomeadamente aqueles que promovam a fixacao de empresas em Vila

Velha de Rada°, a criac5o de postos de trabalho, a inovacao tecnologica, a coesao social e a

protecao do ambiente.

2 - So aplicadas reducoes, isencoes ou suspensoes temporarias das taxas devidas pelo exercicio de

atividades econornicas, quando estas sofrerem alteracoes na sua atividade, provocadas por

intervencoes diretas do Municipio, nomeadamente, enquanto decorrerem obras de

infraestruturas na rede viaria ou outras.
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3 - De acordo corn o previsto no n.° 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na

sua redacao atual, so considerados isentos do pagamento da TMU os promotores de operacoes

urbanisticas que, em substituicao da Camara Municipal, assumam as obrigacoes de execuca-o

destes trabalhos.

4 - Mediante deliberacao da Camara Municipal, pode, ainda, haver lugar a isencao ou reducao das

taxas devidas no ambito das seguintes materias:

a) Obras de reabilitacao urbana;

b) Obras de reconstrucao de edificios degradados ou em vias de degradacao;

c) Edificacao de equipamentos coletivos de uso estrategico;

d) Edificacao que contemple iniciativas de reducao no consumo energetico;

e) Ocupacao do espaco p6blico e utilizacao de meios eletronicos no relacionamento corn os

servicos municipais;

f) Materias respeitantes a eventos de manifesto e relevante interesse municipal.

Artigo 12.° Reconhecimento das isencoes e reducoes

1 - As isencaes referidas no artigo 9.0 e nas alineas a) a c) do n.° 1 do artigo 10.0 so automatica e

oficiosamente reconhecidas pelo servico competente para a sua liquidacao.

2 - A apreciacao e decisao sobre as restantes isencoes e reducoes das taxas previstas na Tabela

anexa, carece de requerimento do interessado, devidamente fundamentado e acompanhado dos

documentos comprovativos da natureza juridica da entidade requerente, da sua finalidade

estatutaria, bem coma dos demais elementos que se mostrem necessarios a apreciacao e decisao

do pedido.

3 - 0 requerimento referido no numero anterior deve ser formulado mediante o preenchimento de

formulario proprio a disponibilizar pela Camara Municipal, dirigido ao Presidente da Camara

Municipal, e apresentado simultaneamente corn a submissao do requerimento relativo ao pedido

inicial.

4 - A isencao prevista na alinea h) do n.°1 do artigo 9.0 é reconhecida segundo a comprovacao da sua

insuficiencia economica, nos termos da lei do apoio judiciario que aqui deve ser aplicada corn as

devidas adaptacoes pelos servicos municipais.

5 - As isencoes, reduc5es ou suspensoes temporarias referidas nos n." 1 e 2 do artigo 11.0 sao objeto

de protocolo que formalize as respetivas condicoes.

6 - Nos casos previstos no flamer() anterior compete a Assembleia Municipal, por proposta da

Camara Municipal, atraves de deliberacao fundamentada que inclua a estimativa da respetiva

despesa fiscal, conceder isencoes ou reducoes relativamente ao pagamento das taxas previstas

na Tabela anexa ao presente Regulamento.
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7 - 0 reconhecimento da isencao referida no n.° 3 do artigo 11.0 depende da prestacao de caucao

adequada, a calcular pelos servicos municipais em funcao do tipo e quantidade de trabalho a

realizar, conforme previsto no n.°1 do artigo 25.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na

sua redacao atual, e da celebracao de contrato corn a Camara Municipal para os fins em causa.

8 - Previamente ao reconhecimento da isencao, devem os Servicos, no respetivo processo, informar

fundamentadamente o pedido e proceder a determinacao do montante da taxa a que se reporta

o pedido de isencao ou reducao.

9 - A existencia de dividas ao Municipio de Vila Velha de Rodao, sem processo de reclamac5o graciosa

ou outro legalmente admissive' e garantia prestada, determina a perda dos beneficios fiscais

referidos no nCimero anterior.

10 - Quando o requerente seja proprietario de patrimonio imovel no Municipio de Vila Velha de Rodao

deve apresentar comprovativo de que nao existem dividas referentes ao Impost° Municipal sobre

II-novels (IMI).

ii - 0 reconhecimento das isencoes ou reduc5es previstas no presente Capitulo nao dispensa,

contudo, o pagamento de 50% da taxa devida pela submissao do requerimento inicial.

12 - 0 reconhecimento das isencoes ou reducoes previstas no presente Capitulo n5o dispensa a previa

autorizacao ou licenciamento municipal a que houver lugar nos termos legais ou regulamentares,

designadamente, os procedimentos de controlo previa.

CAPiTULO III - TAXAS EM GERAL

Artigo 13.° Taxas municipais

As taxas previstas na Tabela anexa sao as devidas nos procedimentos de licenca, autorizacao ou outros

especialmente regulados, nomeadamente:

a) Prestacao de servicos administrativos;

b) Licenciamento de estabelecimentos e atividades;

c) Urbanizac5o e Edificacao;

d) Ocupacao do dominio, via ou espaco publico;

e) Mercados, feiras e venda ambulante;

f) Cemiterios;

g) Higiene e salubridade pLiblicas;

h) Publicidade;

i) No 'ambito da assuncao de novas competencias, entre outras materias cuja competencia recaia

sobre o Municipio.

Artigo 14.° Extinc5o da obrigac5o tributaria

1 - A obrigacao tributaria de pagamento das taxas extingue-se:

a) Pelo pagamento;
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b) Por revogacao, anulacAo, declaracAo de nulidade ou caducidade do ato de liquidaca-o da

obrigacao tributaria;

c) Por caducidade do direito de liquidac5o;

d) Por prescric5o.

2 - A caducidade referida na alinea c) do numero anterior ocorre se a liquidacao no for validamente

notificada ao sujeito passivo no prazo de 4 (quatro) anos a contar da data em que o facto tributario

ocorreu.

3 - A prescric5o referida na almnea d) do n.°1 ocorre no prazo de 8 (oito) anos, a contar da data em que

o facto tributario ocorreu, sem prejuizo das suspensoes e interrupcoes legais deste prazo.

4 - A citacao, a reclamacao e a impugnaca-o interrompem a prescricao.

CAPiTULO IV - LIQUIDACAO DAS TAXAS MUNICIPAIS

Artigo 15.0 Regras gerais relativas a liquidacSo

1- A liquidaca-o das taxas previstas na Tabela anexa ao presente Regulamento consiste no ato

tributario atraves do qual é fixado o montante a pagar pelo sujeito passivo sendo efetuada pelo

servico a quem, na organica municipal, tenha sido atribuida essa competencia.

2- A liquidacao das taxas é efetuada corn base nos elementos fornecidos pelos interessados ou

conhecidos pelo Municipio, que podem ser sujeitos a confirmacao pelos Servicos.

Todos os pedidos de isencao ou reduca"o apos o respetivo deferimento sa-o enviados aos servicos

da Divisa-o Financeira, nomeadamente, para cumprimento das disposicoes legais e regulamentares

em materia de registo, publicidade e reporte de informacJo em materia de atribuica-o de beneficios

pCiblicos.

As taxas previstas na Tabela anexa ao presente Regulamento acresce o Impost° sobre o Valor

Acrescentado (IVA) e o Impost° do Selo, quando devidos e a taxa legal concretamente aplicavel,

sem prejuizo do disposto no nCirnero seguinte.

As taxas municipais previstas no presente Regulamento sao devidas:

a) No momento da submissa-o do requerimento inicial pelo interessado no ambito de

procedimentos administrativos nos termos dos quais:

i) Sejam formulados pedidos para deferimento de autorizacoes, licencas e demais atos

administrativos que confiram direitos, vantagens ou removam obstaculos juriclicos pelos

quais sejam devidas taxas municipais e sempre que tais materias na"o sejam objeto de

regula0o especifica em regulamento ou lei especial;

ii) Sejam formulados pedidos para a pratica de atos instrumentais ou prestacJo de servicos, tais

como a emissa-o ou autenticac-ao de quaisquer documentos, registos, alvaras, atestados,

certideies, copias autenticadas e outros titulos, a realizaca-o de inquiricoes de testemunhas,

inspecoes, vistorias, avaliacoes, exames, afericoes e outras diligencias semelhantes que

tenham sido expressamente requeridas pelos interessados.
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b) No momenta do deferimento dos pedidos ou verificada a correta instruc5o da comunicacao

previa;

c) Pela entrada ou ingresso em espetaculos, equipamentos desportivos ou culturais, bem coma

par toda a utilizac5o individualizada daquelas infraestruturas ou de outra natureza pertencas

do Municipio.

6- Para o calculo das taxas municipais cujo quantitativo esteja indexado ao ano e ao mes, considera-

se que estes tem sempre 365 (trezentos e sessenta e cinco) e 30 (trinta) dias respetivamente.

7- As taxas devidas em caso de deferimento tacit° sao as que se encontram previstas para as atos

expressos respetivos.

8- Os valores apurados nos termos dos numeros anteriores s5o arredondados corn duas casas

decimais, segundo as regras gerais do arredondamento.

Artigo 16.° ConteLido e forma do ato de liquidacao

1 - 0 ato de liquidac5o consta de documento pr6prio, cam numeracao sequencial, o qual tern coma

conteCido minima obrigatario:

a) Identificac5o do sujeito passivo cam indicac5o da morada ou sede e numero fiscal de

contribuinte/n6mero de pessoa coletiva;

b) Descriminacao do ato, facto ou contrato sujeito a liquidac5o;

c) Enquadramento na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipals;

d) 0 prazo de pagamento voluntario;

e) Calculo do montante devido, resultante da conjugac5o dos elementos referidos nas alit-leas b)

e c).

2 - 0 documento mencionado no numero anterior pode assumir a configuracao de guia de

recebimento ou fatura e faz parte integrante do respetivo processo administrativo, podendo ser

precedido de nota de liquidac5o/aviso de pagamento corn as mesmos elementos.

3 - Sem prejuizo do procedimento inerente a autoliquidac5o das taxas, a notificacao da liquidacao das

mesmas deve canter a sua fundamentac5o, o montante devido, o prazo para pagamento

voluntario, meios de defesa contra o ato de liquidacao, mencao expressa do autor do ato e

competencia do mesmo e se fez uso de delegacao ou subdelegac5o de competencias, bem coma

a advertencia de que o na.o pagamento no prazo estabelecido implica a cobranca coerciva da

divida, acrescida de juros de mora a taxa legal, bem coma a extinc5o do procedimento

administrativo gerador da taxa, quando a esta haja lugar.
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Artigo 17.° Notificacao do ato de liquida(ao

1 - Sem prejuizo dos casos que merecam acolhimento nos termos do previsto no numero seguinte, as

notificacoes e as citacoes podem efetuar-se pessoalmente no local em que o notificando for

encontrado, por carta simples, por carta registada ou por carta registada corn aviso de rececao,

bem como por transmissAo eletronica de dados, atraves do servico public() de notificacoes

eletronicas associadas a morada I:mica digital, da caixa postal eletronica ou na area reservada do

Portal das Financas.

2 - Sempre que tenham por objeto atos ou decisoes suscetiveis de alterarem a situac5o tributaria dos

contribuintes ou a convocacao para estes assistirem ou participarem em atos ou diligencias, as

notificacoes sac) efetuadas obrigatoriamente por carta registada corn aviso de recec5o.

3 - No caso de devolucao do aviso de recec5o, pelo facto de o destinatario se ter recusado a recebe-

lo, ou nao o ter levantado no prazo previsto no regulamento dos servicos postais, e n5o se

comprovar que, entretanto, o requerente comunicou a alterac5o do seu domicilio fiscal, a

notificacao é efetuada nos 15 (quinze) dias seguintes a devoluc5o, por nova carta registada corn

aviso de recec.5o, presumindo-se a notificac5o se a carta nao tiver sido recebida ou levantada, sem

prejuizo de o notificando poder provar justo impedimento ou a impossibilidade de comunicac5o

da mudanca de residencia no prazo legal.

4 - No caso da recusa de recebimento ou nao levantamento da carta, previstos no numero anterior, a

notificacao presume -se feita no 3.0 dia posterior ao do registo ou no 1.0 dia ail seguinte a esse,

quando esse dia nao seja ail.

Artigo 18.° Revis5o, anulac5o, restituic5o ou reembolso

1 - Pode haver revisao do ato de liquidacao por iniciativa do sujeito passivo ou oficiosamente, nos

termos e prazos definidos na Lei Geral Tributaria e corn fundamento em erro de facto ou de direito.

2 - Quando se verifique que na liquidac5o das taxas se cometeram erros imputaveis aos servicos

municipais, e dos quais tenha resultado prejuizo para o Municipio, deve promover-se de imediato

a liquidacAo adicional se, sobre o facto tributario, nao houver decorrido mais de 4 (quatro) anos.

3 - A notificacao da liquidac5o adicional deve conter as mencoes referidas no n.° 3 do artigo 16.° do

presente Regulamento.

4 - Quando tenha sido liquidada quantia superior a devida, devem as servicos, no prazo de 60

(sessenta) dias, mediante despacho do orgao corn competencia para o ato, proceder a restituic5o

da importancia indevidamente paga, independentemente de deduzida reclamacao pelo

interessado neste ambito.

5 - Em caso de indeferimento do pedido, nao ha lugar a restituicao do valor da taxa cobrada aquando

da submiss5o pelos interessados de pretensao a apreciacAo do Municipio.

6 - Em caso de desistencia do pedido, apenas ha lugar a restituicao da taxa paga, desde que a

desistencia ocorra ate ao terceiro dia Crtil, inclusive, apos a submiss5o do pedido do ato gerador da

obrigacao tributaria, dependendo sempre de requerimento do interessado.
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7 - No produzem direito a restituicao da taxa paga os casos em que, a pedido do interessado, sejam

introduzidas nos processos alteracoes ou modificacoes, produtoras de taxacao menor.

8 - Quando o quantitativo resultante da revisao do ato de liquidac5o seja igual ou inferior a €4,00

(quatro euros), n5o ha lugar a sua cobranca nem a sua devolucao.

Artigo 19.0 Autoliquidac5o

1 - A autoliquidacao das taxas e outras receitas previstas na Tabela anexa ao presente Regulamento

sá é admitida nos casos especificamente previstos na lei e consiste na determinac5o, pelo sujeito

passivo da relacao juriclico-tributaria, do montante a pagar.

2 - Nos casos previstos no ruimero anterior, o sujeito passivo pode solicitar aos servicos competentes

informacao sobre o montante previsivel da taxa a pagar.

3 - Para os efeitos previstos na alinea g) do n.° 2 do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de

dezembro, na sua redacao atual, o pagamento das taxas devidas pode ser efetuado a ordem do

Municipio de Vila Velha de Rod5o, na conta bancaria oficial da Camara Municipal, a qual se encontra

devidamente publicitada no sitio oficial na Internet do Municipio de Vila Velha de Rada°.

4 - Efetuada a autoliquidacao da taxa municipal, o sujeito passivo deve remeter aos servicos

municipais competentes o comprovativo dessa liouidacao num prazo de 10 (dez) dias.

5 - Nos casos de operacoes urbanisticas promovidas pela Administracao PUblica, a Camara Municipal

deve, no momento em que profira o parecer sobre as mesmas, indicar o valor presumivel das taxas

a suportar.

6 - A autoliquidac5o aplicam-se, corn as necessarias adaptacaes, as disposicoes relativas a liquidacao.

Artigo 20.0 Garantias graciosas

1- Os sujeitos passivos da obrigacao tributaria podem reclamar ou impugnar a respetiva liquidacao,

nos termos estabelecidos na Lei n.° 53-E/2006, de 29 de dezembro.

2 - A reclamac5o graciosa é deduzida perante o orgao que efetuou a liquidacao da taxa no prazo de

30 (trinta) dias, a contar da notificac5o da liquidacao.

3 - A reclamacao graciosa presume -se indeferida para efeitos de impugnacao judicial se nao for

decidida no prazo de 60 (sessenta) dias.

4 - Do indeferimento tacito ou expresso cabe impugnacao judicial para o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Castelo Branco no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do indeferimento.

5 - A impugnac5o judicial depende da previa deducao da reclamacao prevista no n.° 2 do presente

artigo.

6 - Excetuam-se do disposto no n.°1 do presente artigo as sujeitos passivos das obrigacoes tributarias

constituidas por forca do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua redacao atual, caso em

que as reclamacoes ou impugnacoes das respetivas liquidacoes devem ser efetuadas ao abrigo do

disposto no Codigo de Procedimento e de Processo Tributario.
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7- A reclamacao graciosa e a impugnacao judicial previstas no presente artigo aplica-se,

subsidiariamente e corn as necessarias adaptacoes, o disposto no Codigo de Procedimento e de

Processo Tributario.

8 - Sempre que o sujeito passivo deduzir reclamacao ou impugnacao e for prestada, nos termos da lei,

garantia idonea, designadamente garantia bancaria, deposit° em dinheiro ou seguro-caucao, nao

é negada a prestacao do servico, a emissao de licenca ou autorizacao ou a aceitacao de

comunicacao previa, ou a continuacao da utilizacao de bens do dorninio public° ou privado

municipal.

CAPiTULO V - DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS

Artigo 21.° Pagamento

1 - Nao podem ser praticados atos ou operac6es materials, bem como ser utilizado qualquer bem,

sem previo pagamento das taxas e outras receitas previstas na Tabela anexa ao presente

Regulamento.

2 - As taxas e licencas sao pagas em moeda corrente, debit° em conta, transferencia bancaria,

equipamento de pagamento automatic°, cheque ou vale postal, sistemas de pagamentos

eletronicos, bem como por qualquer outro meio utilizado pelos servicos de correio ou pelas

instituicaes de credit° que a lei expressamente autorize, admitindo-se ainda o pagamento por

terceiro.

3 - Quando o pagamento for efetuado por cheque, deve o mesmo ser endossado ao Municipio de Vila

Velha de Rada°, e a sua data nao exceder em 3 (tres) dias a data da sua apresentacao.

4 - As taxas municipais podem, ainda, ser pagas por compensacao ou por dacao em cumprimento

quando tal seja compativel corn a lei e corn o interesse pLiblico do Municipio, mediante deliberacao

da Camara Municipal para o efeito, corn possibilidade de delegacao no seu Presidente e sob

proposta fundamentada do servico emissor, aplicando-se, corn as necessarias adaptacoes, as

regras previstas no Cadigo de Proceclimento e Processo Tributkio.

5 - 0 pedido de pagamento por compensacao ou por dacao em cumprimento é realizado, dentro do

prazo de pagamento voluntario da taxa, mediante requerimento devidamente fundamentado pelo

interessado, o qual deve conter indicacao dos bens a ceder ou creditos, bem como todos os

elementos necessarios a determinacao do interesse p6blico no caso concreto.

Artigo 22.° Prazos de pagamento e contagem

1 - As taxas previstas ao abrigo da alinea a) do n.° 5 do artigo 15.° do presente Regulamento, quando

nao sejam pagas no momento da submissao do pedido, podem ainda ser pagas voluntariamente

no prazo de 2 (dois) dias a contar da notificacao para pagamento, sob pena de aplicacao das

consequencias aplicaveis ao nao pagamento previstas no artigo 24.° do presente Regulamento.
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2 - Para efeitos do disposto no nilimero anterior, e sem prejuizo do disposto nos nUmeros seguintes,

as demais taxas previstas ao abrigo da alinea b) do n.° 5 do artigo 15.° do presente Regulamento,

quando no sejam pagas no momento do deferimento dos pedidos ou verificada a correta

instruc5o da comunicacAo previa, podem ainda ser pagas voluntariamente no prazo de 15 (quinze)

dias a contar da notificac5o para pagamento, sob pena de aplicac5o do previsto no artigo 24.° do

presente Regulamento.

3 - As taxas devidas pelo ingresso em espetaculos, equipamentos desportivos ou culturais e toda a

utilizac5o individualizada daquelas infraestruturas ou de outra natureza pertencas do Municipio,

nos termos do previsto na alinea c) do n.° 5 do artigo 15.0 do presente Regulamento, so pagas ate

ao ato da entrada nas mesmas.

4 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, nos casos em que ao abrigo do Decreto-Lei n.°

555/99, de 16 de dezembro, na sua redacao atual, é fixado urn prazo superior para a emissa-o do

alvara, o limite do prazo para pagamento voluntkio coincide corn o limite do prazo para a emissao

do alvara.

5 - No ambito do regime previsto pelo Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril, na sua redac5o em vigor,

a liquidac5o e o pagamento das taxas d efetuado automaticamente no aBalcao do Empreendedor»,

salvo nos casos em que os elementos necesskios a realizaca-o do pagamento por via eletronica

possam ser disponibilizados por este Municipio nesse balcao, no prazo de 5 (cinco) dias apos a

comunicacao ou o pedido, devendo ser efetuado o pagamento voluntkio no prazo previsto na

notificac5o de pagamento emitida pelo portal desse balc5o.

6 - 0 pagamento das taxas devidas pelos procedimentos que decorram do Decreto-Lei n.° 555/99, de

16 de dezembro, na sua redacao atual, instruidos pelo portal informatico, deve ser promovido no

prazo maxim° de 10 (dez) dias, sob pena do procedimento na-o se iniciar e se extinguir

automaticamente por falta de pagamento, sem prejuizo de outras consequencias legalmente

aplicaveis.

7 - Na tramitaca-o das comunicacoes previas iniciadas na vigencia do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de

dezembro, na sua redac5o atual, a autoliquidac5o de taxas e o pagamento das mesmas deve

ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do termo do prazo para a notificac5o a que se

refere o n.° 2 do artigo 11.0 do referido diploma legal.

8 - Os prazos para pagamento previstos no presente Regulamento so continuos, no se

suspendendo aos sabados, domingos e feriados.

9 - Quando o prazo para pagamento terminar em dia em que os servicos competentes para o

recebimento se encontrem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia Citit seguinte.

10 -Nas situacaes em que o ato ou facto já tenha sido praticado ou utilizado sem a necessaria

permiss5o administrativa ou comunicac5o previa, bem como nos casos de revis5o do ato de

liquidacao que implique uma liquidacao adicional, o prazo para pagamento voluntkio é de 15

(quinze) dias a contar da notificac5o para pagamento.
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11 - Sem prejuizo dos demais requisitos previstos na lei, a emissao dos alvaras de autorizacao de

utilizacao dos edificios ou suas fracoes aut6nomas depende do pagamento previo e integral das

taxas urbanisticas devidas.

12 - Os prazos previstos nos numeros anteriores nao podem ser alterados, salvo nos casos

expressamente previstos na lei.

Artigo 23.° Pagamento em prestacoes

1 - Por deliberacao da Camara Municipal, pode ser autorizado o pagamento em prestacoes, nos

termos da Lei Geral Tributaria e do Codigo de Procedimento e de Processo Tributario.

2 - 0 pagamento em prestacoes pode ser autorizado independentemente do valor da taxa, no

maxim() de 36 (trinta e seis) prestacoes, desde que o valor de cada prestacao no seja inferior a

urn quarto da unidade de conta no momento da autorizacao, ao qual acrescem juros de mora

calculados a taxa de juros de mora aplicavel as dividas ao Estado e outras entidades publicas em

vigor no momenta do pedido.

3 - 0 pedido de pagamento da taxa em prestacoes é realizado atraves de requerimento do

interessado, dentro do prazo de pagamento voluntario da taxa, que deve canter a identificacao do

requerente, natureza da divida, o nUmero de prestacoes pretendidas, as motivos que

fundamentam o pedido, bem coma documentos que atestem que se encontra em comprovada

situacao de insuficiencia economica, demonstrada nos termos da lei sobre o apoio judiciario, que

o impede de solver a divida de uma s6 vez.

4 - 0 pagamento das taxas urbanisticas a que se referem os n." 2 a 4 do artigo 116.° do Decreto-Lei n.°

555/99, de 16 de dezembro, na sua redacao atual, pode ser efetuado em prestacoes trimestrais, ate

ao termo do prazo da execucao da operacao urbanistica, devendo a primeira prestacao ser

liquidada cam a emissao do respetivo alvara de licenca ou, nos casos dos procedimentos de

comunicacao previa, ate 10 (dez) dias, contados do termo do prazo para a notificacao a que se

refere o n.° 2 do artigo 11.0 do referido diploma legal.

5 - A autorizacao de pagamento em prestacoes das taxas devidas pela emissao dos alvaras de licenca

e pela comunicacao previa, para operacoes de loteamento, obras de urbanizacao, trabalhos de

remodelacao de terrenos e obras de edificacao, bem como a taxa devida pela realizacao, reforco e

manutencao das infraestruturas urbanisticas esta ainda condicionada a prestacao de caucao, nos

termos do n.° 2 do artigo 117.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua redacao atual,

e prestada de acordo corn o artigo 54.° do rnesmo diploma legal.

6 - Nos procedimentos de comunicacao pr6via previstos no Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro,

na sua redacao atual, o pagamento em prestacoes deve ser requerido 30 (trinta) dias antes do

termo do prazo de 60 (sessenta) dias, contados do termo do prazo para a notificacao a que se

refere o n.° 2 do artigo 11.0 do mesmo diploma legal.
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7 - Pelo facto de se encontrarem dispensadas de prestacao de garantia, a falta de pagamento de uma

prestacao importa o vencimento imediato das seguintes, prosseguindo o processo de execuc5o

fiscal os termos legalmente previstos.

Artigo 24.° Consequencias do no pagamento das taxas

1 - A falta de pagamento, no prazo devido, de quaisquer taxas ou despesas devidas das quais a lei faca

depender a realizacAo dos atos procedimentais, determina a extincao dos procedimentos

administrativos geradores da obrigacao, bem como a caducidade da comunicacao previa.

2 - Para alern do exposto no nCimero anterior, o no pagamento das taxas devidas tern ainda as

seguintes consequencias:

a) No emissAo dos titulos que dependam do pagamento das taxas devidas;

b) Recusa de prestac5o de quaisquer servicos solicitados ao Municipio, bem como a utilizacao de

bens do dorninio pLiblico ou privado municipal, sempre que seja requerido o pagamento no ato

da prestac5o dos mesmos;

c) Determinac5o cessacao de utilizacAo de bens do dominio ptblico ou privado municipal.

3 - Os interessados podem obstar a extinc5o do procedimento se realizarem o pagamento em dobro

da quantia em falta nos 10 (dez) dias seguintes ao termo do prazo fixado para o seu pagamento,

nos termos previstos no Codigo do Procedimento Administrativo.

4 - Consideram-se em divida as taxas e outras receitas constantes da Tabela anexa ao presente

Regulamento e relativamente as quais a utilidade que constitui a contrapartida já tiver sido

prestada pelo Municipio sem que o beneficikio tenha procedido ao seu pagamento nos prazos

estipulados.

5 - 0 no pagamento das taxas e outras receitas municipais implica a extracao das respetivas certidoes

de (lir/Ida e o seu envio aos servicos competentes, para efeitos de instauracao de processo de

execuc5o fiscal.

6 - 0 procedimento de extracao da certid5o de divida e correspondente envio para execuc5o fiscal é

efetuado pelo servico emissor no decimo primeiro dia iitil apos o prazo de pagamento voluntkio.

7 - Sem prejuizo do disposto nos anteriores 5 e 6, o no pagamento de licencas renovaveis obsta

a sua renovacAo para o period° imediatamente subsequente.

8 - 0 nao pagamento, no prazo previsto para o efeito, das taxas devidas no ambito da comunicac5o

previa para a realizac5o de operacAo de loteamento que n5o exija a realizacao de obras de

urbanizacao, bem como para a realizacAo das operacoes urbanisticas previstas nas alineas b) a e)

do n.° 2 e no n.°4 do artigo 4.0 do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua redac5o atual,

determina, em qualquer dos casos, a imediata cessac5o da operac5o urbanistica.

9 - 0 requerimento de emissao de alvara pode ser indeferido corn fundamento na falta de pagamento

das taxas referidas no n.° 4 do artigo 76.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua

redacao atual.
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CAPITULO VI - PROCEDIMENTOS DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO ESPECIFICOS

SECOO I — DOS T1TU LOS

Artigo 25.° Licericas e autorizacoes renovaveis

1 - Sem prejuizo do disposto nos demais regulamentos municipais em vigor, o pagamento das licencas

de renovacAo automatica é efetuado nos seguintes prazos:

a) Entre o dia 01 de janeiro e 31 de marco para as licencas anuais;

b) Nos primeiros 10 (dez) dias de cada mes para as licencas mensais;

c) Os demais prazos relativos a outros licenciamentos renovaveis encontram se previstos na

Tabela anexa ao presente Regulamento.

2 - 0 Municipio publica, mediante edital afixado nos lugares de estilo e no sitio oficial na Internet do

Municipio (www.cm-vvrodao.pt), as avisos relativos a cobranca das licencas anuais referidas na

alinea a) do n6mero anterior, corn indicacao explicita do respetivo prazo de pagamento e das

correspetivas sancoes em que incorre quem, quando he seja exigivel, na'o tenha procedido ao

pagamento das licencas, nos termos do previsto no presente Regulamento.

3 - As licencas e autorizacoes renovaveis consideram-se emitidas nas condic5es e termos em que

foram concedidas as correspondentes licencas iniciais, sem prejuizo da atualizac5o do valor da taxa

a que houver lugar.

CAPITULO VII - DAS CONTRAORDENACOES

Artigo 26.° Contraordenacoes

1- Sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal, bem como das regras previstas em lei especial

ou regulamento municipal, quando aplicavel, constituem contraordenacoes:

a) As infracoes as normas reguladoras das taxas;

b) A inexaticiAo ou falsidade dos elementos fornecidos pelos interessados para liquidacao das

taxas e outras receitas municipais e para obtencJo de isencoes ou reducoes.

2- As contraordenacoes previstas no nLimero anterior sao sancionadas corn coima a graduar entre o

valor minimo de €3,74 (tres euros e setenta e quatro centimos) ate ao maxim° de €3.740,98 (trees

mil setecentos e quarenta euros e noventa e oito centimos) no caso das pessoas singulares, e ate

ao maximo de €44.891,81 (quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e urn euros e oitenta e urn

centimo) no caso das pessoas coletivas.

3- A tentativa e a negligencia sao puniveis.

4- A competencia para determinar a instauracao dos processos de contraordenaca-o, bem como para

designar o instrutor e decidir, pertence ao Presidente da Camara Municipal, podendo ser delegada

em qualquer dos membros do orga-o executivo municipal.

5- A determinaca-o da medida concreta da coima faz-se em funca-o da gravidade objetiva da

contraordenacao e da censura subjetiva da mesma, devendo ter -se sempre em consideraca-o a
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situacao econornica do sujeito passivo, o beneficio obtido pela pratica da infracao e a existencia ou

nao de reincidencia.

6- 0 produto das coimas aplicadas reverte integralmente para o Municipio de Vila Velha de Rodao.

Artigo 27.° Indemnizacoes

A responsabilidade por uma utilizacao negligente ou dolosa da qual resultem danos sobre as bens do

patrimonio municipal recai sobre o sujeito passivo das taxas, o qual incorre no dever de indemnizar o

Municipio na medida dos prejuizos causados, calculados corn base nos custos diretos e indiretos

gerados corn a reposicao ou reparacao, ou no valor resultante de normas legais aplicaveis.

CAPiTULO VIII - DISPOSIcOES FINAIS

Artigo 28.° Integrac5o de lacunas

A todos os casos nao previstos no presente Regulamento aplica-se, sucessivamente, a Lei das Financas

Locals; a Lei Geral Tributaria; a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua redacao atual; o Estatuto dos

Tribunais Administrativos e Fiscais; o Codigo de Procedimento e de Processo Tributario; o Codigo de

Processo nos Tribunais Administrativos e o Codigo do Procedimento Administrativo.

Artigo 29.° Disposic5o transitoria

1 - As taxas previstas na Tabela anexa so aplicaveis aos atos praticados apos a entrada em vigor do

presente Regulamento, ainda que respeitantes a procedimento iniciado em data anterior.

2 - Ate a conclusao do processo de transferencia de competencias, as quais impliquem alteracoes ao

presente Regulamento, sao devidas as taxas atualmente em vigor.

Artigo 30.° Norma revogatoria

Corn a entrada em vigor do presente Regulamento sao revogadas todas as disposicoes constantes de

outros Regulamentos Municipais que se mostrem incompativeis, e nulas quaisquer disposicoes de

Regulamentos futuros que o contrariem.

Artigo 31.° Entrada em vigor

0 presente Regulamento e a respetiva Tabela de Taxas entram em vigor 15 (quinze) dias apos a data

da sua publicacao.
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Regulamento Geral de Taxas Valor da Taxa

CAPITULO I

Diversos

Artigo i.

Assuntos AdmInistrativos Comuns

Emissao de certidoes:

1.1 A pagar no momento da entrega do pedido:

1.2 Acresce ao montante referido na alfnea anterior, pela emissao da certiclao:

1.2.1 Certicleies de teor - por cada lauda A4 ou fracao

1.2.2 Certiciao de destaque

1.2.3 CerticiSo de rececao de obras de urbanizacao e reducSo de caucao (incluindo vistoria):

1.2.3.1 Para reducao da caucao

1.2.3.2 Para rececao provisaria ou definitiva

1.2.4 Certiclao comprovativa do ano de construcao

1.2.5 Certidao de localizacao

1.2.6 Certiclao de compropriedade

1.2.7 Certiciao identificativa de comunicacao previa

1.2.8 Certiclao comprovativa de integracao de area no domfnio pLiblico

1.2.9 Certidao de viabilidade construtiva

1.2.10 Certidao de comprovacao de predios em rufnas

1.2.11 Certidao de propriedade horizontal (incluindo vistoria):

1.2.11.1 Acresce a alfnea anterior: por fracao

1.2.12 Outras certidoes, no especificadas na presente tabela

2 Fornecimento de fotocapias, cartografia e informacao geografica:

2.1 Fotocopias de elementos escritos ou pecas desenhadas - por folha, formato A4 ou fracao

2.1.1 nao autenticada

2.1.2 autenticada

2.2 Plantas cartograficas, incluindo plantas de localizacao, em qualquer escala

2.2.1 Por folha, em formato A4 ou fracao:

2.2.1.1 preto e branco

2.2.1.2 COr

2.2.2 Em suporte informatico

Fornecimento, a pedido dos interessados, de segundas vias de documentos, em substituicao dos originais
extraviados ou em mau estado

3.1 Acresce a alfnea anterior: por folha em formato A4 ou fracao

Averbamentos nao especificados na presente tabela

Aberura e encerramento de livros de obra

Para efeitos de aplicacao da presente tabela: A3 =1,5A4; A2= -3A4; A1=5A4; Ao=10A4

0 valor das plantas completas dos Pianos Municipais de Ordenamento do Territorio (PMOT), alvaras
de loteamentos e obras de urbanizacao 6 calculado em funcao do numero de A4 respetivo

CAPITULO II

10,00 E

1,50 E

50,00 E

115,00 E

115,00 E

30,00 E

30,00 E

40,00 E

34,50 c

51,75 E

40,00 E

30,00 E

50,00 E

6,00 c

30,00 E

0,35 E

5,00 E

3,00 E

5,00 E

12,00 E

7,00 E

2,00 E

12,00 E

5,00 E
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1.

Armas e ratoeiras de fogo, fur6es e exerckio da caca

As taxas a aplicar sao as previstas em legislacao especffica

CAPITULO III

Conducao e registos de vekulos

As taxas a aplicar sao as previstas em legislacao especffica

CAPITULO IV

Controlo metrolOgico de instrumentos de mediclo

As taxas a aplicar sac) as previstas em legislacao especffica

CAPITULO V

Taxa Municipal de Direitos de Passagem

A taxa municipal de direitos de passagem (TM DP) 6 determinada corn base na aplicacao de urn percentual sobre o
total da faturacao mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e servicos de comunicacaes eletronicas
acessfveis ao public°, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente municfpio, conforme o
estipulado no n.° 3, do artigo 106.0, da Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redacao atual (Lei das
comunicacoes eletr6nicas)

CAPITULO VI

Registo de cidad3os da Uniao Europeia

Artigo 2.°

CertIfIcado de Registo

As taxas a aplicar sao as previstas em legislacao especffica

CAPITULO VII

Ocupacao do espaco publics)

Artigo 3.°

Ocupacao do espaco public° - forma de calculo da taxa

A forma de cobranca da taxa de ocupacao do espaco pUblico resulta dos produtos entre a dimensao ocupada
(area do espaco pUblico ocupado em m2/m3/ml)- (A), o Tempo (n.° de dia/semana/meses de duracao da
ocupacao) - (B) e o Valor unitario da taxa - (C), acrescida da Taxa Fixa (T(f)), sendo o resultado da Taxa Final
TF=T(f)+[(A)*(B)*(C)]

1.1 Taxa Fixa (Tf)- A pagar no momento de entrega do pedido/ comunicacao

1.2 Acresce a alinea 1.1:

1.2.1 Cabina ou posto telef6nico — por cada e por ano

1.2.2 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes - por metro linear ou fracao e por ano

1.2.2.1 Para fins exclusivamente agricolas ou pecuarios e lagares de azeite

1.2.2.2 Para outras finalidades

1.2.3 Postos de transformacao, cabinas eletricas e semelhantes — por cada e por ano

1.2.4 Passarelas ou outras construc6es e ocupacoes - por metro quadrado sobre a via publica e por ano

1.2.5

1.2.6 Roulottes e verculos-bar - por metro quadrado ou fracas° e por dia

Depositos subterraneos, corn excecao dos destinados a bombas abastecedoras - por metro cobico
ou fracao e por ano

1.2.8 Exposicao de velculos - por metro quadrado ou fracao e por dia

1.2.9 Pavilhoes, quiosques e similares - por metro quadrado ou fracao por mes

Ocupacao do espaco pUblico destinado a venda ambulante - por metro quadrado ou fracao e por

1.2.7

1.2.10

1.2.11

Alpendres fixos ou articulados e esplanada fechada - por metro quadrado ou fracao e por ano

mes

Construceies ou instalacoes provis6rias por motivo de festas ou exercfcio do comercio ou industria
por metro quadrado ou fracao e por dia

1.2.12 Circos e outras instalacoes temporarias para diversoes por metro quadrado e por dia

1.2.13 Toldo e Sanefa - por metro quadrado ou fracao e por mes

1.2.14 Esplanada aberta - por metro quadrado ou fracao e por mes

1.2.15 Estrado - por metro quadrado ou track) e por mes

0,00 E

50,00 E

23,00 E

0,60 €

2,50 E

23,00 E

14,38 E

5,75 E

2,50 E

14,38 E

2,50 E

5,75 E

2,50 E

5,75 E

1,15 E

2,50 E

2,50 E

2,50 (
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Observacoes:

Nota 1:

1.2.16 Guarda Ventos - por metro quadrado ou fracao e por mes

1.2.17 Vitrina e Expositor - por metro quadrado ou fracao e por mes

1.2.18 Arcas e maquinas de gelados por metro quadrado ou fracao e por mes

1.2.19 Brinquedos mecanicos e equipamentos similares - por metro quadrado ou fracao e por me's

1.2.20 Floreira - por metro quadrado ou fracao e por me's

1.2.21 Contentor de resfduos - por metro quadrado ou fracao e por mes

1.2.22
Suporte publicitario (nos casos em que 6 dispensado o licenciamento da afixacao ou da inscricao de
mensagens publicitarias de natureza comercial) - por metro quadrado ou fracao e por mes

1.2.23 Outras ocupacoes do espaco ptiblico - por metro quadrado ou fracao e mes

1.2.24 Postos de carregamento de vefculos eletricos

1.2.24.1 Emissao de licenca de ocupacao para a instalacao de postos de carregamento de baterias de velculos

1.2.24.2 Acresce a taxa prevista no nt'imero anterior, por posto por ano

1.2.24.3 Acresce a taxa prevista no numero anterior por lugar de estacionamento utilizado
110110101011,10 UO UlU10110000 U. 1,0111,0 U0 ULUIJ 01,,C1U 1)010 0 ii 3L0i0iOU UC .01-11.V U0 ,011 CEO0111011W

1.2.24.4 de

2

a)

b)

A cobranca das taxas dos ntimeros anteriores é efetuada da seguinte forma, a saber:

0 pagamento da taxa no ambito do procedimento de mera comunicacao previa é efetuado na sua
totalidade (100%) no momento de submissao do pedido.

0 pagamento da taxa no ambito dos procedimentos de autorizacao e licenciamento é efetuado de
forma repartida, em que:

No momento de submissao do pedido é pago o valor da taxa fixa previsto na alfnea 1.1. do presente
artigo;

Apos a notificacao de deferimento do pedido ou, em caso de deferimento tacito, no fim do tempo
de resposta definido, neste tiltimo, deve proceder ao pagamento do diferencial do total da taxa.

CAPITULO VIII

Publicidade - afIxacao ou inscricao de mensagens publicitarlas

Artigo 4.°

AfixacSo ou inscricao de mensagens publIcitarlas - forma de calculo da taxa

A forma de cobranca da taxa de publicidade, aplicavel nos casos em que no é dispensado o licenciamento da
afixacao ou da inscricao de mensagens publicitarias de natureza comercial, resulta dos produtos entre a dimens5o
ocupada (area da afixacao ou inscricao de mensagens publicitarias ocupada em m2/mI)- (A), o Tempo (n.° de
dia/semana/meses de duracao da afixacao ou inscricao de mensagens publicitarias) - (B) e o Valor unitario da taxa -
(C), acrescida da Taxa Fixa (T(f)), sendo o resultado da Taxa Final TF=T(0+[(A)*(B)*(C))

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Taxa Fixa (TO

Acresce a alinea 1.1

Suporte publicitario (nos casos em que nao é dispensado o licenciamento da afixacao ou da inscricao
de mensagens publicitarias de natureza comercial) - por metro quadrado ou fracao e por mes

Verculos particulares, quando nao relacionados com a atividade principal do respetivo proprietario -
por metro quadrado ou fracao e por mes

Transportes publicos, quando nao relacionados com a atividade principal do respetivo proprietario -
por metro quadrado ou fracao e por mes

Velculos utilizados exclusivamente para o exercicio da atividade publicitaria - por metro quadrado ou
tracäo e por mes

Aparelhos de radio ou televisao, altifalantes ou outros aparelhos fazendo emissoes diretas, corn fins
publicitarios, na/ou para a via ptiblica - por unidade e por dia

1.2.6 Distribuicao de panfletos, produtos e outras acties promocionais de natureza publicitaria - por dia

1.2.7
Cartazes e telas, a afixar em tapumes, andaimes, muros, paredes, e locals semelhantes, onde tal nao

sea proibido - por metro quadrado ou fracao e por mes

1,15 E

1,15 E

2,88 c

1,15 E

2,30 E

2,30 C

1,44 E

2,30 C

100,00 E

100,00 E

500,00

150,00 E

150,00 E

2,30 E

2,30 E

2,30 E

2,30 E

11,50 E

11,50 E

2,30 Ei
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1.2.8 Mupis, mastros-bandeira e colunas publicitarias - por metro quadrado Cu fracao e por mes

1.2.9 Baloes (blimps, zepelins), insuflaveis e semelhantes - por dia

1.2.10 Outra publicidade nao inclufda nos rhimeros anteriores - por metro quadrado ou fracao e por mes

CAPITULO IX

Transporte de aluguer em veiculos ligeiros de passageiros

Artigo 5.°

Taxis

Emissao de licenca

Emissao de segunda via

Transmissao de licenca

Pedido de substituicao de velculo

Averbamento

CAPITULO X

Ambiente e Floresta

Artigo 6.°

Ruido

Licenca Especial de Ru(do para o exercfcio de atividades ruidosas de carater temporario:

1.1 A pagar no momenta de entrega do pedido

1.2 Pela emissao da licenca para espetaculos, eventos, feiras, mercados, festas e outras atividades:

1.2.1 Nos dias Liteis:

a) Das 2ohoom as 23h00m - por hora

b) Das 23h00m as o7hoom - por hora

1.2.2 Ao fim-de-semana e feriados

a) Das o7hoom as 2ohoom - por hora

b) Das 2ohoom as 23h00m - por hora

c) Das 23h00m as 07h00m - por hora

1.3 Pela emissao da licenca para obras de construcao civil:

1.3.1 Nos dias Llteis:

a) Das 2ohoom as 23h0om - por hora

b) Das 23h00m as whoom - por hora

1.3.2 Ao fim-de-semana e feriados

a) Das o7hoom as 2ohoom - por hora

b) Das 2ohoom as 23h00m - por hora

c) Das 23h0om as o7hoom - por hora

Licenciamento:

1.1

1.2

Artigo 7.°

Protec5o ao relevo natural e revestimento forestal

A pagar no momenta de entrega do pedido:

Pela emissao da licenca:

1.2.1 Para acoes de destruicao de revestimento vegetal que nao tenham fins agrfcolas

1.2.2 Acresce ao montante referido na alfnea anterior:

1.2.2.1 Ate 1,0 hectar

1.2.2.2 De 1,0 ate io,o hectares

1.2.2.3 Superior a io,o hectares

Para acoes de aterro au escavacoes que conduzam a alteracao do relevo natural e das camadas de

solo aravel

Acresce ao montante referido na alfnea anterior:

1.2.3

1.2.4

2,30 c

34,50 E

2,30 E

115,00 E

34,50 E

34,50 E

34,50 c

20,00 E

30,00 E

1,60 c

2,50 E

1,00 E

1,6o c

2,50 c

1,44€

1,44€

1,44 E

1,44€

1,44 c

25,00 E

23,00 E

11,50 E

23,00 E

34,50 E

30,00 E



1.2.4.1

1.2.4.2

1.2.4.3

Regulamento Geral de Taxas

Ate 1,0 hectar

De 1,0 ate 10,0 hectares

Superior a 10,0 hectares

Artigo 8.°

Uso do Fogo

Licenciamento de queimadas:

1.1 A pagar no momento de entrega do pedido

1.2 Pela emissao da licenca

Autorizacao de fogo de artificio e outros artefactos pirotecnicos:

2.1 A pagar no momento de entrega do pedido (em prazo igual ou superior a 15 dias)

2.2 Pela emissao de autorizacao

Artigo 9.°

Servicos diversos de ambito florestal

Emissgo de pareceres:

1.1 A pagar no momento de entrega do pedido

1.2 Pela emissao de pareceres diversos de ambito florestal

1.2.1 Ate 1,0 hectar

1.2.2 De 1,0 ate 10,0 hectares

1.2.3 Superior a 10,0 hectares

CAPITULO XI

Atividades Diversas

Artigo 10.0

Atividades Diversas

Licenciamento de atividades diversas:

1.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

1.2 Pela emissao da licenca:

1.2.1 Guarda noturno

1.2.2 Acampamento ocasional

1.2.2.1 Acresce ao niimero anterior - por cada dia

1.2.3 Explorac5o de maquinas autornaticas,mecanicas, eletricas e eletronicas de diversao:

1.2.3.1 Registo de maquinas

1.2.3.2 Averbamento por transferencia de propriedade

1.2.3.3 Segunda via do titulo de registo

2

1

1.2.4
Realizacgo de espetaculos desportivos e de divertimentos palicos nas vias, jardins e demais lugares
ptIblicos (ex.° provas desportivas, etc) POR DIA

Artigo ii.°

Espetaculos e diversoes

Recintos de divers5o, Recintos de diversao provis6ria e Recintos destinados a espetaculos de natureza nao

artistica - pela autorizacao:

1.1 Acresce ao nilmero anterior - por cada dia

Recintos itinerantes ou improvisados - pela autorizack

2.1 Acresce ao numero anterior - por cada dia

CAPITULO XII

Equipamentos Municipals

Artigo 12.0

Instalacoes Culturais

Biblioteca Municipal:

1.1 Carta° de leitor: emissao de primeira via

1.2 Carta° de leitor: emissao de segunda via e seguintes

2 Casa de Artes e Cultura do Tejo:

2.1 Sala Polivalente - utilizacao por dia

Valor da Taxa

Gratuito

11,50 E

23,00 E

34,50 E

10,00 E

1,50 C

10,00 E

1,50

25,00 E

11,50 E

23,00 E

34,50 c

25,00 E

100,00 E

10,00 E

5,00 E

50,00 E

30,00 E

30,00 E

15,00 E

25,00 E

1,50 E

25,00 E

3,00 E

1,15

100,00 E
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Observacoes:

Nota 1:

1

1.

2.2 Audit6rio - utilizacao por dia

2.3 Bilhetes de cinema:

a) Criancas ate aos 12 anos

b) Igual ou superior a 12 anos

2.4 Bilhetes de espetaculos diversos:

2.4.1 Promovidos pelo Municfpio:

2.4.1.1 Sem identificacao de idade

Aos portadores do Carta° Social e do Cart'ao do 'dos° aplicar-se-ão os beneffcios previstos no

regulamento respetivo

Artigo 13.*

Piscinas Municipals

Piscinas Municipais Exteriores de Vila Velha de Rociao e Fratel:

1.1 Utilizacao - ocasional - entrada dia inteiro:

a) Idade ate 6 anos

b) dos 7 aos 17 e superior a 65 anos

c) d0518 aos 64 anos

1.2 Utilizacao - ocasional - entrada no final da tarde (17-20h):

a) Idade ate 6 anos

b) dos 7 aos 17 e superior a 65 anos

c) d0518 aos 64 anos

1.3 Utilizacao - Compra antecipada de entradas (7 dias):

a) Idade ate 6 anos

b) dos 7 aos 17 e superior a 65 anos

c) d0518 aos 64 anos

Utilizacao:

1.1

1.2

a)

b)

1.3

a)

b)

1.4

a)

b)

1.5

a)

b)

Artigo i4.*

Ginasio

Utilizacao ocasional - Entrada avulso

Mensalidades gerais

livre transito (acesso cardio-fitness, musculacao e aulas acompanhadas )

Utilizacao 2 vezes por semana (cardio-fitness, musculacao e aulas acompanhadas )

Residentes em Vila Velha de R6dao

livre transit° (acesso cardio-fitness, musculacao e aulas acompanhadas )

Utilizacao 2 vezes por semana (cardio-fitness, musculacao e aulas acompanhadas )

Residentes em Vila Velha de R6clao e trabalhadores da Camara Municipal ou bombeiros voluntarios

llyre transit° (acesso cardio-fitness, musculacao e aulas acompanhadas )

) Utilizacao 2 vezes por semana (cardio-fitness, musculacao e aulas acompanhadas )

Trabalhadores da Camara Municipal ou bombeiros voluntarios nao residente em Vila Velha de Roar)

llyre transit° (acesso cardio-fitness, musculacao e aulas acompanhadas )

Utilizacao2 vezes por semana (cardio-fitness, musculacao e aulas acompanhadas )

Acresce as alfneas 1.3 a 1.5:

2.1 Inscricao (corn seguro inclufdo)

2.2 Carta° de utente:

a) primeira via

b) segunda via e seguintes

150,00 E

1,50 E

3,00 E

10,00 E

Gratuito

1,50 E

2,50 E

Gratuito

0,50 c

2,00 E

Gratuito

6,00 c

12,00 E

5,00 E

30,00 E

20,00 E

17,25 E

15,00 E

15,00 E

12,50 E

20,00 E

17,50 E

Gratuito

1,00 E

2,50 E
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3.

3.

3.

Utilizacao de salas por entidades externas para a pratica de exercfcio

a) Utilizacao 1 vez por semana

b) Utilizacao 2 vez por semana

Bancas:

1.1 por mes

1.2 por ano

1.3 Ocasional - por dia

Artigo 15.°

Mercado Municipal

Artigo 16.°

Cemiterio Municipal

Inumacao em:

1.1 Sepultura temporaria

1.2 Sepultura perpetua

1.3 Jazigo particular

1.4 Inumacao de cinzas

Exumacao - por cada ossada, incluindo limpeza

Trasladacao

3.1 Trasladacao dentro do prorprio cemiterio

3.1.1 Trasladacao Sepultura

3.1.2 Trasladacao - Jazigo/Ossarios

3.2 Trasladacao para outro cemiterio

Concessao de terrenos

4.1 Para sepultura perpetua

4.2 Para jazigo particular:

a) Os primeiros cinco metros quadrados

b) Por cada metro quadrado ou fracao a mais

Concessao de Ossarios

5.1 Nos primeiros 20 anos

5.2 Nos 10 anos seguintes

Averbamento em alvaras de concessao de terrenos em name do novo proprieterio

5.1 Classes sucessfveis nos termos das alfneas a) a e) do artigo 2133.° do Codigo Civil

5.1.1 Para jazigos e Ossarios

5.1.2 Para sepulturas perpetuas

5.2 Transmissao para pessoas diferentes

5.2.1 Para jazigos e Ossarios

5.2.2 Para sepulturas perpetuas

Obras em jazigos e sepulturas

6.1 Obras em jazigos e sepulturas perpetuas para execucao das obras determinadas pela Camara
Municipal: aplicam-se as taxas previstas no Capitulo de Urbanismo e Edificacao:

6.1.1 Construcao, amplia(ao ou modificacao de jazigo- por jazigo

Revestimentos e alteracao de sepultura em marmore, granito ou outros dos revestimentos - por
sepultura

6.1.2

CAPITULO XIII

Urbanizacao e EdificacSo

Artigo 17.°

Informacoes

Emissao de informacao previa, em funcao do tipo de operacao urbanfstica:

1.1 Loteamento corn ou sem obras de urbanizacao

1.1.1 Acresce, por cada late

25,00 E

40,00 E

3,45€

34,50 E

1,50 E

86,25 E

86,25 E

57,50

46,00 c

86,25 c

86,25

57,50 E

15,00 C

950,00 E

3.500,00 C

1.725,00 C

150,00 C

100,00 C

23,00 E

11,50 C

299,00 E

119,60 C

30,00 E

6,00 c



3

4

Observacties:

Nota 1:

Regulamento Geral de Taxas Valor da Taxa

1.2 Obras de urbanizacgo

1.3 Edificac5o ou demolicao

1.3.1 Acresce, por cada fogo ou unidade de ocupacao

1.3.2 Acresce, no caso de industrias, armazens ou similares, por m2 de area bruta de construcao

1.4 Possibilidade de alteracSo de utilizacao

1.5 Para outro tipo de operacoes urbanfsticas

2 ApreciacSo e emiss5o de declaracao da manutencao dos pressupostos de informacao previa

Prestacao de informacao, por escrito, sobre os instrumentos de desenvolvimento e de gest5o territorial em vigor
e demais condicoes gerais relativas a operacoes urbanfsticas

Prestacao de informacao sobre a viabilidade de legalizacao de operack. urbanfstica

As taxas devidas mencionadas no presente artigo deverSo ser pagas no momento da entrega dos
pedidos respetivos

Artigo 18.°

Obras de EdIficacao

Licenciamento de obras de edificacao (construcao, alteracao, ampliacao ou reconstrucao) e demolicSo:

1.1 A pagar no momento de entrega do pedido de licenciamento:

1.2 A pagar no momento de entrega do pedido de emiss5o de licenca:

Acresce ao montante referido na alfnea anterior - por metro quadrado ou fracSo da area total de
1.3 construcao a intervir (incluindo anexos, garagens, estacionamentos privativos, arrumos ou

arrecadacoes, corpos salientes, telheiros, alpendres, terracos e outros), em funcao da utilizac5o:

1.3.1 Habitacao

1.3.2 Comercio e servicos (incluindo restauracao e bebidas)

1.3.3 Inthistrias

1.3.4 Armazens

1.3.5 Turismo

1.3.6 Arrecadacoes, ediffcios de apoio agrfcola, pecuario, florestal ou similares

1.3.7 Estufas ou similares

1.3.8 Tanques, piscinas e outros recipientes destinados a lIquidos ou solidos

1.3.9 Muros de suporte ou de vedacao (por metro quadrado ou fracao da area total do muro)

1.3.10
Demolicao, escavacgo e contencao periferica (no integrada noutro procedimento)- por metro
quadrado ou fracao da area total da construcao a demolir ou escavar

1.3.11 Painefs Solares, por m2 instalado

Comunicacao previa de obras de edificacao (construcao, alteracao, ampliacao ou reconstrucao) e demolicao:

2.1 A pagar no momento de submissao da comunicack previa:

2.2

Acresce ao montante referido na alfnea anterior - por metro quadrado ou track da area total de
construcao a intervir (incluindo anexos, garagens, estacionamentos privativos, arrumos ou
arrecadacaes, corpos salientes, telheiros, alpendres, terracos e outros), em funcao da utilizacao, os
valores considerados na alfnea 1.3 do presente artigo

2.2.1 Habitacao

2.2.2 Comercio e servicos (incluindo restauracao e bebidas)

2.2.3 Inclistrias

2.2.4 Armazens

2.2.5 Turismo

2.2.6 Arrecadacoes, ediffcios de apoio agrfcola, pecuario, florestal ou similares

2.2.7 Estufas ou similares

2.2.8 Tanques, piscinas e outros recipientes destinados a liquidos ou sdlidos

2.2.9 Muros de suporte ou de vedacao (por metro quadrado ou fracao da area total do muro)

30,00 E

30,00 E

15,00 E

0,10 E

30,00 E

30,00 E

30,00 E

30,00 E

30,00 E

30,00 E

30,00 E

0,50 E

0,70 E

0,80 E

0,50 E

0,50 C

0,50 E

0,10 C

3,00 E

0,70 E

3,00 E

3,00 E

30,00 C

0,50 E

0,70 C

o,80

0,50 E

0,50 E

0,50 C

0,10 E

3,00 E

0,70 E
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3

4

2.2.10
Demolicao, escavacao e contenc5o periferica (n5o integrada noutro procedimento)- por metro
quadrado ou fracao da area total da construc5o a demolir ou escavar

2.2.11 Painefs Solares, por rrI2 instalado

Acresce ainda aos montantes referidos nas alfneas 1.2. (licenciamento) e 2.1 (comunicac5o previa), em func5o do
prazo de execucao, por cada mes ou frac5o

Aditamento ao alvara de licenca de obras de edificacao:

4.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

4.2 Pelo aditamento:

5 Prorrogacoes de prazo de execuc5o de obras

5.1. A pagar no momento de entrega do pedido:

5.1.1. 1. Prorrogacao, em func5o do prazo, por cada mes ou fracao

5.1.2. 2.' Prorrogacao em Ease de Acabamentos, em funcao do prazo, por cada mes ou fracao

6 Renovac5o de licenca ou comunicac5o previa de obras de edificacao

Observacoes:

Nota 1:

6.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

6.2 Pela renovacao:

6.3

Acresce ao montante referido na alfnea anterior - por metro quadrado ou frac5o da area total de
construc5o a intervir (incluindo anexos, garagens, estacionamentos privativos, arrumos ou
arrecadacoes, corpos salientes, telheiros, alpendres, terracos e outros), em funcao da utilizacao, os
valores considerados na alfnea 1.3 do presente artigo

6.3.1 Habitac5o

6.3.2 Comercio e servicos (incluindo restauracao e bebidas)

6.3.3 Inclistrias

83.4 Armazens

6.3.5 Turismo

6.3.6 ArrecadacOes, ediffcios de apoio agricola, pecuario, florestal ou similares

6.3.7 Estufas ou similares

6.3.8 Tanques, piscinas e outros recipientes destinados a 11quidos ou solidos

6.3.9 Muros de suporte ou de vedacao (por metro quadrado ou fracao da area total do muro)

6.3.10
Demolic5o, escavacao e contencao periferica (rig() integrada noutro procedimento)- por metro
quadrado ou frac5o da area total da construcao a demolir ou escavar

6.3.11 Painefs Solares, por frI2 instalado

6.4. Acresce ainda ao montante referido na alfnea 6.2. em func5o do prazo, por cada mes ou fracao

0 requerente suportara ainda o custo de todos os pareceres a entidades externas ao Municfpio,
eventualmente necessarios a emissao de licenca ou submissao de comunicac5o previa

Artigo 19.°

Loteamentos corn ou sem obras de urbanizacao

Licenciamento de loteamentos corn ou sem obras de urbanizacao:1

1.1 A pagar no momento de entrega do pedido de licenciamento:

1.2 A pagar no momento de entrega do pedido de emissao de licenca:

1.3 Acresce ao montante referido na alfnea anterior:

1.3.1 Por lote

1.3.2 Por fogo ou unidade de ocupac5o

2 Comunicacao previa de loteamentos corn ou sem obras de urbanizacao:

2.1 A pagar no momento de submissao da comunicacao previa:

3,00 E

3,00 E

5,00 E

20,00 E

30,00 E

46,00 E

4,00 E

15,00 E

30,00 E

30,00 E

0,50 c

0,70 c

o,80 c

0,50E

0,50 C

0,50 E

0,10 E

3,00 E

0,70 E

3,00 E

3,00 E

5,00 E

40,00 E

100,00 E

10,00 E

6,00 c

140,00 E
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Observacoes:

Nota 1:

2.2
Acresce ao montante referido na alfnea anterior, os valores considerados na alfnea 1.3 do presente

artigo

2.2.1 Por lote

2.2.2 Por fogo ou unidade de ocupacao

Acresce ainda aos montantes referidos nas alfneas 1.2. (licenciamento) e 2.1 (comunicacao previa), em funcao do
prazo de execucao das obras de urbanizacao, por cada mes ou fracao

Aditamento ao alvara de licenca de loteamentos corn ou sem obras de urbanizacao:

4.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

4.2 Pelo aditamento:

4.3
No caso de alteracoes que envolvam o aumento de niimero de lotes ou fogos, acresce ao montante
referido na alfnea anterior, os valores considerados na alfnea 1.3 do presente artigo

4.31 Por lote

4.3.2 Por fogo ou unidade de ocupacao

Prorrogacoes de prazo de execucao de obras

5.1. A pagar no momento de entrega do pedido:

5.1.1. 1. Prorrogacao, em funcao do prazo, por cada mes ou fracao

5.1.2. 2.. Prorrogacao em Fase de Acabamentos, em funcao do prazo, por cada mes ou fracao

Renovacao de loteamentos corn obras de urbanizac5o

6.1 A pagar no momento de entrega do pedido

6.2 Pela renovac5o

6.3

6.4.

Acresce ao montante referido na alfnea anterior, os valores considerados na alfnea 1.3 do presente

artigo

Nos casos da renovacao gerar prorrogacao do prazo para execucao das obras de urbanizacao,
acresce ainda ao montante referido na alfnea 6.2. em func§o do prazo, por cada mes ou fracao

0 requerente suportara ainda o custo de todos os pareceres a entidades externas ao Municfpio,
eventualmente necessarios a emiss5o de licenca ou submissao de comunicacao previa

Artigo 20.°

Obras de UrbanizacSo

Licenciamento de obras de urbanizacao:

1.1

1.2

1.3

1.3.1

A pagar no momento de entrega do pedido de licenciamento:

A pagar no momento de entrega do pedido de emissao de licenca:

Acresce ao montante referido na alfnea anterior:

por metro quadrado de solo a urbanizar

2 Comunicac5o previa de obras de urbanizacao:

2.1 Pela submissao da comunicacao previa:

2.2
Acresce ao montante referido na alfnea anterior, os valores considerados na alfnea 1.3 do presente

artigo

2.2.1 por metro quadrado de solo a urbanizar

Acresce ainda aos montantes referidos nas alfneas1.2. (licenciamento) e 2.1 (comunicacao previa), em funcao do

prazo, por cada mes ou fracao

4 Aditamento ao alvara de licenca/ comunicacao previa de obras de urbanizacao

5

4.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

4.2 Pelo aditamento:

4.3
No caso de alteracoes que envolvam o aumento da area a urbanizar, acresce ao montante referido
na alfnea anterior, os valores considerados na alfnea 1.3 do presente artigo

4.3.1 por metro quadrado de solo a urbanizar

Prorrogacties de prazo de execuca-o de obras

10,00 E

6,00 c

5,00 E

20,00 E

30,00 E

10,00 E

6,00 c

17,25 E

4,00 c

15,00 E

40,00 E

100,00 E

5,00 E

30,00 c

60,00 c

0,10 E

90,00 E

0,10 E

5,00 E

30,00 E

60,00 E

0,10 C



Observacoes:

Nota 1:
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5.1. A pagar no momento de entrega do pedido:

5.1.1. 1.' Prorrogaca'o, em funcao do prazo, por cada mes ou fracao

5.1.2. 2.' Prorrogacao em Ease de Acabamentos, em funcao do prazo, por cada mes ou fracao

Renovacao de obras de urbanizacao

6.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

6.2 Pela renovacao:

6 Acresce ao montante referido na alfnea anterior, os valores considerados na alfnea 1.3 do presente
.3

artigo

6.3.1 por metro quadrado de solo a urbanizar

6.4 Acresce ainda ao montante referido na alfnea 6.2. em funcSo do prazo, por cada mes ou fracas:3

0 requerente suportara ainda o custo de todos os pareceres a entidades externas ao Municfpio,
eventualmente necessarios a emissao de licenca ou submissao de comunicac5o previa

Artigo 21.°

Remodelacao de Terrenos

1 Licenciamento de remodelacao de terrenos:

1.1 A pagar no momento de entrega do pedido de licenciamento:

1.2 A pagar no momento de entrega do pedido de emissao de licenca:

1.3 Acresce ao montante referido na alfnea anterior:

1.3.1 por metro quadrado ou fracao da area de solo a remodelar

2 Comunicacao previa de remodelac.5o de terrenos:

2.1 Pela submissao da comunicacao previa:

2.2
Acresce ao montante referido na alfnea anterior, os valores considerados na alfnea 1.3 do presente
artigo

Acresce ainda aos montantes referidos nas alfneas 1.2. (licenciamento) e 2.1 (comunicacao previa), em funcao do
prazo, por cada mes ou fracao

4 Aditamento ao alvara de licenca/ comunicacao previa de remodelacao de terrenos

3

4.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

4.2

4.3

Pelo aditamento:

No caso de alteracoes que envolvam o aumento da area de solo a remodelar, acresce ao montante
referido na alfnea anterior, os valores considerados na alfnea 1.3 do presente artigo

5 Prorrogacoes de prazo de execucao de obras

5.1. A pagar no momento de entrega do pedido:

5.1.1. 1.' Prorrogac5o, em funcao do prazo, por cada mes ou fracSo

5.1.2. 2.' Prorrogacao em Ease de Acabamentos, em funcao do prazo, por cada mes ou fracao

6 Renovac5o de remodelacao de terrenos

6.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

6.2 Pela renovacao:

6 Acresce ao montante referido na alfnea anterior, os valores considerados na alfnea 1.3 do presente
.3

artigo

6.4 Acresce ainda ao montante referido na alfnea 6.2. em funcao do prazo, por cada mes ou fracao

Artigo 22.°

Licenca Parcial

1. Emissao de licenca parcial - 80% do valor da taxa devida pela emissao do alvara de licenca definitivo

1.

Artigo 23.°

Obras inacabadas

Emissao de licenca especial para conclusao de obras inacabadas

1.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

34,50 €

4,00 E

15,00 E

30,00 E

60,00 c

0,10 E

3,00 E

30,00 E

30,00 E

0,10 E

30,00 E

0,10 E

5,00 E

30,00 E

0,10 E

40,00 f

4,00 E

15,00 E

30,00 E

30,00 E

0,10 E

5,00 E

30,00 E
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1.2 Pela emiss5o da licenca especial:

1.3 Acresce ainda ao montante referido na alfnea 1.2., em funcao do prazo, por cada mes ou fracao

Artigo 24.°

Ficha tecnica de habitacao

1. Dep6sito de ficha tecnica de habitacao - por cada

1

1

2

3

Observacoes:

Notai:

1.

Artigo 25.°

Autorizacao de utilizacao

Autorizacao de utilizacao ou alterac5o de utilizacao:

1.1 A pagar no momento de entrega do pedido:

Pela emissao de autorizacao de utilizacao, por fogo ou unidade de ocupacao, em funcao da
1.2

utilizacao

1.2.1 Para habitacao

1.2.2 Para comercio e servicos (incluindo restauracao e bebidas)

1.2.3 Para ind6strias

1.2.4 Para armazens

1.2.5 Turismo

1.2.7 Outras utilizacaes, no especificadas na presente tabela

Pela emissao de autorizacao de utilizacao de recintos destinados a espetaculos de natureza nao

artfstica
1.3

Artigo 26.°

Vistorias

Vistorias para verificac5o das condicoes de seguranca, salubridade e arranjo estetico e verificacao das condicoes

de utilizacao:

1.1 Habitacao - por cada fogo e seus anexos

1.2 Comercio e servicos (incluindo restauracao e bebidas) - por unidade de utilizac5o

1.3 Ind6stria - por unidade de utilizac5o

1.4 Armazem - por unidade de utilizac5o

1.5 Turismo - por unidade de utilizacao

1.6 Garagens, arrecadacOes, ediffcios de apoio agrfcola, pecuario, florestal ou similares

Outras vistorias

Auditoria de classificacao

As taxas devidas mencionadas no presente artigo deverao ser pagas no momento da entrega dos

pedidos respetivos

Artigo 27.°

Ocupac5o do espaco publico por motivo de execucao de operacoes urbanisticas

Emissao de licenca de ocupacao do espaco pOblico por motivo de execucao de operacoes urbanfsticas

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2 .4

1.3

A pagar no momento de entrega do pedido de emissao de licenca:

Acresce ao montante referido na alfnea anterior, por metro quadrado ou fracao de espaco public()

ocupado:

Tapumes e outros resguardos, por m2

Andaimes, na parte n5o defendida por tapumes, por m2

Gruas, guindastes ou similares, colocados no espaco p6blico, ou que se projetem sobre o espaco

p6blico, por mes

Quaisquer outras ocupacties em espaco p6blico por motivo de execucao de operacties urbanfsticas

Acresce ainda ao montante referido na allnea 1.2., em funcao do prazo, por cada mes ou fracao

Artigo 28.°

Instalacao e Modificacao de Estabelecimentos abrangidos pela Diretiva de Servicos/ RJACS

30,00 E

10,00 E

15,00 E

20,00 E

15,00 E

20,00 E

20,00 E

20,00 E

20,00 C

20,00 E

30,00 E

40,00 E

40,00 e

6o,00 c

60,00 c

70,00 c

25,00 c

40,00 E

120,00 E

20,00 E

1,00 E

1,50 E

30,00 E

2,00 E

1,50 E
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1.
Estabelecimento - exploracao e alteracao/ atividade de restauracao ou de bebidas nao sedentaria (mera
comunicacao previa)

2. Estabelecimento - exploracao e alteracao (autorizacao):

2.1 A pagar no momento de submissao do pedido:

2.2 Acresce ao montante referido na alfnea anterior:

2.2.1 Estabelecimento - exploracao e alteracao corn dispensa de requisitos (autorizacao)

2.2.2 Estabelecimento - exploracao e alteracao sujeita a vistoria da DGAV (autorizacao)

2.2.3 Estabelecimento - alteracao da titularidade (autorizacao)

:Observacoes:

Nota 1:

2

3

4

5

6

7

8

2

1

2

3

4

1.

2.

a)

b)

A cobranca das taxas dos niimeros anteriores é efetuada da seguinte forma, a saber:

0 pagamento da taxa no ambito do procedimento de mera comunicacao previa é efetuado na sua
totalidade (100Z) no momento de submissao do pedido.

0 pagamento da taxa no ambito do procedimento de autorizacao é efetuado de forma repartida, em
que:

No momento de submissao do pedido e pago o valor da taxa fixa previsto na alfnea 2.1. do presente
artigo;

Apos a notificacao de deferimento do pedido ou, em caso de deferimento tacit°, no fim do tempo
de resposta definido, neste ltimo, deve proceder ao pagamento do diferencial do total da taxa.

Artigo 29.°

Licenciamento de Instalac6es de Armazenagem e de Postos de Abastecimento de Combustiveis para as classes

Ai, A2 e A3

Licenciamento de Instalacaes de Armazenagem e de Postos de Abastecimento de Combustfveis:

1.1

1.2

1.3

A pagar no momento de entrega do pedido:

Pela emissao da licenca/ comunicacao previa:

Pela emissao da autorizacao de utilizacao/ licenca de exploracao:

Vistoria inicial relativa ao processo de licenciamento

Vistoria para verificacao do cumprimento de medidas impostas nas decis'Oes proferidas sobre reclamacoes

Vistoria peri6dica

Repeticao da vistoria para verificacao das condicoes impostas

Averbamentos

Autorizacao de construcao e funcionamento das redes de distribuicao de gas associadas reservat6rios de GPL
corn capacidade global inferior a 50 m3

Recebimento dos procedimentos integrados na classe B2

Artigo 30.°

Instalacoes abastecedoras de carburantes de ar ou agua

Bombas ou aparelhos abastecedores de carburantes instalados ou abastecendo na via pilblica - cada, por ano Cu
fracao

Bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou agua, instalados Cu abastecendo na via pCiblica - cada, por
ano ou fracao

Artigo 31.°

Licenciamento Industrial - SIR

Submissao de mera comunicacao previa no Balcao do Empreendedor

Averbamento de alteracao Cu denominacao social do estabelecimento

Desselagem de maquinas, aparelhos e demais equipamento

Pela realizacao de vistorias

65,00 E

30,00 E

65,00 E

100,00 E

80,00 c

500,00 E

30,00 f

20,00 C

350,00 E

350,00 C

600,00 E

500,00 C

100,00 E

150,00 E

150,00 E

60,00 E

40,00 E

150,00 E

70,00 E

80,00 E

300,00 C
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Acesso mediado (Acresce aos n6meros anteriores, se aplicave0

1. Inspecoes - cada

1.1 Periodicas

1.2 Extraordinarias

2. Reinspecaes - cada

1.

2.

1.

Em que

a)

b)

c)

d)

Valor da Taxa

Artigo 32°

Ascensores, monta-cargas, escadas mecanicas e tapetes rolantes

Artigo 33.°

Redes e Estacoes de Radiocomunicacoes e Comunicacoes novels

Pedido de apreciacao de instalacoes de infra-estruturas de suporte de estacties de radiocomunicac6es e
comunicacOes mOveis.

AutorizacJo de instalacoes de infra-estruturas de suporte de estacoes de radiocomunicacoes e comunicac6es
m6veis.

Artigo 34.°

Licenclamento de Pesquisas e Explorac5o de Massas Minerals (Pedreiras)

As taxas a aplicar sao as previstas em legislacao especffica

Artigo 35.°

Exploracao de lnertes

As taxas a aplicar s5o as previstas em legislacao especifica

Artigo 36.°

TMU

A taxa pela realizacao, manutencao e reforco de infraestrutura urbanisticas (abreviadamente designada por TMU) é

devida pela realizacao de operacOes urbanisticas, sendo dirigida a servir de contrapartida pelos custos de realizacao,

manutencao ou reforco de infraestruturas urbanisticas inerentes.

A TMU e fixada para cada unidade territorial, em funcao do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar

pela Camara Municipal, dos usos e tipologias das edificacOes, tendo ainda em conta o piano plurianual de

investimentos municipais, e sera determinada de acordo com a seguinte formula:

TMU=(AxTax0,4+NxTn)xUxL,ouseja,
TMU = (A x ((0,001xV)+(YxP)) x 0,4 + N x Tn) xUxL

TMU: e o valor, em Euros, da taxa devida ao Municipio pela realizacao, manutencao e reforco de infraestruturas

urbanisticas;

A : e a area de construcao prevista na operacao urbanistica, tal como e definida nos regulamentos dos PMOT em vigor;

N: e o numeric, de unidades de ocupagao previstas na operacao urbanistica, considerando-se como unidades de

ocupacao as partes da construcao suscetiveis de serem constituidas como fracOes autonomas;

Ta = (0,001 x V)+ (Y x P), ou seja, Ta = (0,001 x V) + (0,1 x P), corresponde ao coeficiente definido anualmente pelo

Municipio que traduz a influencia do custo m2 de construcao (V) corn a influencia do PPI e da AUM;

Tn = 1,2 x V, corresponde ao coeficiente definido anualmente pelo Municipio que traduz a influencia do custo m2 de

construcao (V);

V: e o valor per metro quadrado de area de construcao conforme previsto anualmente na Portana aprovada para
efeitos do artigo 39.° do C6digo do Impost° sobre ImOveis (ver art° 100);

50,00 E

95,00 C

55,00 C

55,00 E

200,00 E

350,00 E
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g)

h)

i.

II.

i)

D

3.

Y: % correspondente ao beneficio de reducao proporcional As infraestruturas urbanisticas realizadas, em que Y=0,1;

Infraestruturas ptiblicas existentes e em funcionamento

Arruamento nao pavimentado

Arruamento pavimentado

Arruamento pavimentado e corn iluminagao pirblica

As referidas &As e redes de abastecimento de agua e esgotos

domesticos

As referidas atras e redes eletricas e telef6nicas subterraneas

P = PPI/AUM , sendo:

PPI : Programa Plurianual de lnvestimentos, correspondendo ao valor medio anual, em euros, do investimento

municipal na execureao de infraestruturas urbanisticas e equipamentos pUblicos destinados a educacao, satlide, cultura,

desporto e lazer, reportados aos Ultimos quatro exercicios econOmicos;

AUM : Area Urbana do Municipio, correspondendo ao somatorio das areas classificadas nos PMOT em vigor como

urbanas, em metros quadrados;

U: 6 o coeficiente relacionado corn a utilizacao prevista para a(s) unidade(s) de ocupagao prevista(s) e tomara os

seguintes valores:

Tipo de utilizagio

Habitacao e respetivos anexos

Comercio, empreendimentos turisticos, escritorios e servicos

IndOstrias e armazens

Edificios agricolas e similares

L: 6 o coeficiente que traduz a influencia da localizagao da operagao urbanistica em Areas geograficas diferenciadas:

Aglomerados

Vila Velha de R6dao (perimetro urbano)

Outras sedes de Freguesia (perimetro urbano)

Restantes aglomerados e areas rurais

Os valores de Ta e Tn serao calculados anualmente pela Camara Municipal de acordo corn as respetivas formulas,

apresentadas nas alineas d) e e), do n.° 2 do presente artigo, respetivamente .



or


