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PARTE C

 MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Departamento de Recursos Humanos

Aviso n.º 19673-A/2009

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 56 
postos de trabalho na carreira e categoria de técnico superior dos 
mapas de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P. — Refe-
rência DRH/TS/90/2009.
Nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, torna -se público que por Despacho n.º 1165/2009/SEAP, 
de 7 de Setembro, por Despacho n.º 668/09/MEF, de 10 de Setembro e 
por deliberação de 23 de Setembro de 2009, do Conselho Directivo do 
Instituto de Segurança Social, I. P., se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis a contar da data de publicitação deste aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum para o preenchimento de 56 
postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior dos mapas 
de pessoal deste Instituto, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para reforço da actividade 
de Assessoria Técnica aos Tribunais no âmbito do Tutelar Cível.

Não existem reservas de recrutamento quer no Instituto de Segurança 
Social, I. P. (ISS, I. P.), quer na Direcção -Geral da Administração e 
do Emprego Público (como previsto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro).

1 — Ao presente procedimento é aplicável a tramitação prevista no 
artigo 54.º da Lei n.º 12-A/2008 (LVCR), de 27 de Fevereiro, regula-
mentada pela Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

2 — Número de postos de trabalho a contratar: 56, distribuídos do 
seguinte modo:

Serviços Centrais — 2, a prover por:
— 1 licenciado em Direito
— 1 licenciado em Serviço Social

Centro Distrital de Aveiro — 2, a prover por:
— 1 licenciado em Serviço Social
— 1 licenciado em Psicologia

Centro Distrital de Beja — 1, a prover por licenciado em Psicolo-
gia

Centro Distrital de Braga — 9, a prover por:
— 4 licenciados em Serviço Social
— 1 licenciado em Direito
— 4 licenciados em Psicologia

Centro Distrital de Bragança — 1, a prover por licenciado em Psi-
cologia

Centro Distrital de Évora — 1, a prover por licenciado em Serviço 
Social

Centro Distrital de Faro — 3, a preencher por licenciados em Psi-
cologia

Centro Distrital da Guarda — 1, a preencher por licenciado em Psi-
cologia.

Centro Distrital de Lisboa — 12, a prover por:
— 6 licenciados em Serviço Social
— 5 licenciados em Psicologia
— 1 licenciado em Direito

Centro Distrital de Portalegre — 2, a preencher por:
— 1 licenciado em Psicologia
— 1 licenciado em Serviço Social

Centro Distrital do Porto — 4, a prover por:
— 2 licenciados em Serviço Social
— 2 licenciados Psicologia

Centro Distrital de Santarém — 5, a preencher por:
— 3 licenciados em Psicologia
— 2 licenciados em Serviço Social

Centro Distrital de Setúbal — 8, a prover por:
— 3 licenciados em Psicologia
— 4 licenciados em Serviço Social
— 1 licenciado em Direito

Centro Distrital de Viana do Castelo — 1, a prover por licenciado 
em Psicologia

Centro Distrital de Vila Real — 2, a preencher por licenciados em 
Psicologia

Centro Distrital de Viseu — 2, a prover por licenciado em Serviço 
Social

3 — Caracterização dos postos de trabalho:
Postos de trabalho, na carreira e categoria de técnico superior, para 

assegurar o apoio técnico aos tribunais no âmbito dos processos de 
Promoção e Protecção e em matéria de Tutelar Cível.

4 — Local de trabalho: na área geográfica dos Centros Distritais 
enunciados e nos Serviços Centrais, conforme ponto 2 da presente 
publicitação.

5 — Posicionamento remuneratório — Atento o consagrado no ar-
tigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento 
remuneratório dos trabalhadores a recrutar será o que resultar de ne-
gociação com o Instituto da Segurança Social, I. P., após o termo do 
procedimento concursal.

6 — Requisitos gerais de admissão — Os definidos no artigo 8.º da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a saber:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções a que se candidata;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7 — Requisitos especiais de admissão:
7.1 — Licenciatura em:
a) Serviço Social;
b) Psicologia;
c) Direito.

8 — Serão valorizados em sede de aplicação de métodos de selecção 
a formação e ou experiência profissional nas seguintes áreas:

— Assessoria técnica aos Tribunais;
— Avaliação de dinâmicas familiares e competências parentais;
— Quadros legais que norteiam o divórcio e a regulação do poder 

paternal;
— Desenvolvimento infantil, do jovem, do adulto e da família;
— Padrões e dinâmicas de violência doméstica, abuso e negligência 

de crianças;
— Mediação familiar e ou mediação de conflitos;
— Terapia familiar.

9 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria em refe-
rência e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho 
no mapa de pessoal do ISS, I.P idênticos aos postos de trabalho cuja 
ocupação se pretende com o presente procedimento concursal.

10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas através do preen-

chimento de formulário electrónico, disponível em www.seg-social.
pt, na área do Instituto da Segurança Social, I. P. (www.seg-social.
pt — “Organismos do Sector” — “ISS, I. P.” -”Procedimentos Con-
cursais DRH” — “Procedimentos Concursais Externos”) e submetidas 
via online, até ao termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, 
findo o qual não serão as mesmas consideradas.

10.2 — Em caso de impossibilidade comprovada (através da digitali-
zação e envio do relatório de erro) de submissão via online é admitida a 
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formalização das candidaturas em suporte electrónico, para o endereço: 
ISS-DRH-Procedimentos-Concursais@seg-social.pt, caso em que o For-
mulário Electrónico disponível via online deve ser impresso, preenchido, 
assinado, digitalizado e remetido, conjuntamente com o Certificado de 
Habilitações, identificando no assunto a “Referência DRH/TS/90/2009”, 
devendo o seu envio ocorrer até ao termo do prazo fixado para entrega 
das candidaturas, findo o qual não serão as mesmas consideradas.

10.3 — A formalização da candidatura só poderá ser efectuada por 
estas vias, sob pena da sua não consideração.

10.4 — Os candidatos deverão anexar ao formulário de admissão 
ao processo de selecção os comprovativos das habilitações literárias, 
nos termos do n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro.

10.5 — Todos os candidatos com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado deverão remeter, sob pena de exclusão:

a) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devida-
mente autenticada e actualizada, da qual conste a modalidade de relação 
jurídica de emprego público que detém, a antiguidade na carreira e no 
exercício de funções públicas, bem como a avaliação de desempenho 
obtida nos três últimos anos ou a declaração da sua inexistência;

b) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo Serviço a que o 
candidato se encontra afecto, devidamente autenticada e actualizada, da 
qual conste a actividade que se encontra a exercer.

10.6 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 — Métodos de selecção:
Atento o carácter urgente do procedimento, nos termos do previsto 

no artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, os métodos 
de selecção serão utilizados de forma faseada. Cada um dos métodos de 
selecção obrigatórios é eliminatório de acordo com a ordem enunciada 
na lei. O método facultativo da entrevista profissional de selecção só 
será aplicado nos casos em que, nos métodos obrigatórios, tenha sido 
obtida classificação igual ou superior a 9,500 valores (nove vírgula 
cinco valores).

Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:
11.1 — Prova de conhecimentos, avaliação psicológica e entrevista 

profissional de selecção, em que:
11.1.1 — Prova de conhecimentos:
Visa avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e as 

competências técnicas necessárias ao exercício da função.
Na prova de conhecimentos é adoptada a escala de valoração de 0 a 

20 valores, com expressão até às centésimas, tendo a mesma carácter 
eliminatório do procedimento para os candidatos que obtiverem valo-
ração inferior a 9,500 valores.

A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, será individual, 
com consulta da legislação, terá a duração de 1 hora e 30 minutos e 
incidirá sobre os seguintes temas:

— Bases Gerais do Sistema de Segurança Social
— Direitos da Criança
— Princípios Orientadores da Intervenção em Tutelar Cível
— Intervenção no âmbito Tutelar Educativo
— Intervenção no âmbito da Promoção e Protecção
— Dinâmicas Familiares e Competências Parentais
— Processo emocional da separação/divórcio nas crianças e nos 

adultos
— Quadros legais que norteiam o divórcio e o exercício das respon-

sabilidades parentais
— Identificação dos factores de protecção e de risco
— Mediação familiar

Legislação:
Lei de Bases da Segurança Social — Lei n.º 4/2007, de 16 de Ja-

neiro
Constituição da República Portuguesa, com a redacção da lei Cons-

titucional n.º 1/2005, de 12 de Agosto — artigos 24.º a 26.º, 36.º, 43.º 
e 67.º a 70.º

Convenção sobre os Direitos da Criança — Resolução da Assembleia 
da Republica n.º 20/90, de 8 de Junho

Organização Tutelar de Menores, com redacção dos Decretos-Lei 
n.º 185/93, de 22 de Maio, n.º 48/95, de 15 de Março, n.º 120/98, de 
8 de Maio e Lei n.º 133/99, de 28 de Agosto e artigos revogados pela 
Lei n.º 147/99, de 01/09, que aprovou a lei de Protecção de Crianças 
e Jovens

Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP) — aprovada 
pela Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 31/2003, 
de 22 de Agosto

Lei Tutelar Educativa — Aprovada pela Lei n.º 166/99, de 14 de 
Setembro

Código Civil — artigos 1576.º a 2020.º, com a redacção da Lei 
n.º 14/2009, de 1 de Abril, e da Lei n.º 100/2009, de 11 de Maio

Alteração do Regime Jurídico do Divórcio — Lei n.º 61/2008 de 31 
de Outubro

Recomendação n.º R (98)1 do Comité de Ministros do Conselho da 
Europa sobre Mediação Familiar

11.1.2 — Avaliação Psicológica:
Visa avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, 

características de personalidade e competências comportamentais dos 
candidatos e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do 
posto de trabalho a ocupar.

a) Por cada candidato será elaborada uma ficha individual, contendo 
as aptidões e, ou, competências avaliadas, nível atingido em cada uma 
e resultado final obtido;

b) A avaliação psicológica é valorada, em cada fase intermédia, atra-
vés das menções classificativas de Apto e Não apto e, na última fase do 
método, para os candidatos que a tenham completado, através dos níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respectivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores;

c) A avaliação psicológica valorada com “reduzido” e “insuficiente” 
é eliminatória do procedimento.

11.1.3 — Entrevista Profissional de Selecção:
Visa avaliar, de forma objectiva e sistemática, a experiência profis-

sional e aspectos comportamentais evidenciados durante a interacção 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

a) Por cada entrevista será elaborada uma ficha individual contendo o 
resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação 
obtida em cada um deles, devidamente fundamentada;

b) A entrevista é pública, sendo o local, data e hora da sua realização 
atempadamente afixados em local visível e público das instalações do 
ISS, I. P., e disponibilizada na sua página electrónica;

c) A entrevista profissional de selecção só será aplicada nos casos em 
que, nos métodos obrigatórios, tenha sido obtida classificação igual ou 
superior a 9,500 valores.

11.1.4 — A classificação final dos métodos anteriormente referidos 
será obtida numa escala de 0 a 20 valores através da aplicação da se-
guinte fórmula:

CF = 0.45 PC + 0.25 AP + 0.30 EPS

Em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
AP = Avaliação Psicológica
EPS = Entrevista Profissional de Selecção

11.2 — Quando os candidatos, cumulativamente, sejam titulares da 
categoria e se encontrem ou, tratando-se de candidatos colocados em 
situação de mobilidade especial, se tenham por último encontrado, a 
cumprir ou a executar a actividade caracterizadora do posto de trabalho 
para cuja ocupação o presente procedimento foi publicitado, os méto-
dos de selecção a utilizar, se os candidatos não os afastarem, mediante 
declaração escrita no formulário de candidatura, serão:

11.2.1 — Avaliação curricular, entrevista de avaliação de competên-
cias e entrevista profissional de selecção, em que:

11.2.1.1 — Avaliação curricular:
Visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habi-

litação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da 
experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas 
e avaliação do desempenho obtida.

a) Atento o conteúdo dos postos de trabalho a ocupar, serão valoradas 
a habilitação académica, a formação profissional, a experiência profis-
sional e a avaliação de desempenho.

b) Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores, consi-
derando-se a valoração até às centésimas.

c) Na acta da primeira reunião do júri serão definidos os parâmetros 
de avaliação e a respectiva ponderação, bem como a grelha classificativa 
e o sistema de valoração final deste método de selecção. A acta será 
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

d) Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,500 va-
lores consideram-se excluídos do procedimento, não sendo chamados 
à aplicação do método seguinte.
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11.2.1.2 — Entrevista de Avaliação de Competências:
Visa avaliar, numa relação interpessoal, informações sobre compor-

tamentos profissionais directamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da função.

a) Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista composto 
por um conjunto de questões directamente relacionadas com as funções a 
desempenhar, associada a uma grelha de avaliação individual que traduz 
a presença ou ausência dos comportamentos em análise;

b) O método é avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspondem, 
respectivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores;

c) A obtenção, pelos candidatos que passaram a este método de se-
lecção, de valoração inferior a 9,5 valores determina a sua exclusão da 
valoração final.

11.2.1.3 — Entrevista Profissional de Selecção:
Visa avaliar, de forma objectiva e sistemática, a experiência profis-

sional e aspectos comportamentais evidenciados durante a interacção 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

a) Por cada entrevista será elaborada uma ficha individual contendo o 
resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação 
obtida em cada um deles, devidamente fundamentada;

b) A entrevista é pública, sendo o local, data e hora da sua realização 
atempadamente afixados em local visível e público das instalações do 
ISS, I. P., e disponibilizada na sua página electrónica;

c) A entrevista profissional de selecção só será aplicada nos casos em 
que, nos métodos obrigatórios, tenha sido obtida classificação igual ou 
superior a 9,500 valores.

11.2.1.4 — A classificação final dos métodos anteriormente referi-
dos será obtida numa escala de 0 a 20 valores através da aplicação da 
seguinte fórmula:

CF = 0.45 AC + 0.25 EAC + 0.30 EPS

Em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
EPS = Entrevista Profissional de Selecção

12 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção intercalar é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
disponibilizada em www.seg-social.pt.

13 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte através de aviso publicado na 2.ª série do 
Diário da República, informando da afixação em local visível e público 
das instalações do ISS, I. P. e da disponibilização na respectiva página 
electrónica, nos termos do n.º 1 do artigo 32.º e do n.º 3 do artigo 30.º, 
ambos da portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

14 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da portaria 
n.º 83-A/2009, os candidatos excluídos serão notificados por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
mesma Portaria, para a realização da audiência dos interessados nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.

15 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos 
têm acesso às actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
desde que o solicitem

16 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de desempate 
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro.

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Conselho Directivo do ISS, I. P., é publicada na 2.ª série do 
Diário da República, afixada em local visível e público das instalações do 
ISS, I. P. e disponibilizada na respectiva página electrónica, nos termos 
do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 A/2009, de 22 de Janeiro.

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
“A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
discriminação”.

19 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em 
procedimento concursal em que o número de lugares a preencher seja 
igual ou superior a 10, é garantida a reserva de 5 % para candidatos 
com deficiência, porquanto acautelado o disposto no n.º 1 do artigo 2.º 
do diploma em causa.

No presente processo, serão garantidos 3 lugares.
20 — O Júri do presente procedimento concursal será o seguinte:
Presidente: Manuel José Martins Tavares, Técnico Superior
1.º Vogal Efectivo: José Falcão Amaro, Técnico Superior — que 

substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos
2.º Vogal Efectivo: Laura Teles Barros, Técnica Superior
1.º Vogal Suplente: Dária Helena Pimpão Segura, Técnica Superior
2.º Vogal Suplente: Maria de Fátima Marques Ramos, Técnica Su-

perior

21 — As actas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final, são facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

22 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de Janeiro, o presente Aviso será publicitado na 2.ª série do Diário 
da República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º 
dia útil subsequente à publicação no Diário da República, na página 
electrónica do ISS, I. P. (www.seg-social.pt) e, por extracto, no prazo 
máximo de três dias úteis, contados da forma anteriormente referida, 
em jornal de expansão nacional.

26 de Outubro de 2009. — O Vogal do Conselho Directivo, António 
Nogueira de Lemos.

202523493 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 19673-B/2009

Projecto de Regulamento de Taxas e Licenças Municipais

Torna -se público que, em reunião do Executivo Municipal de 29 
do corrente mês, foi deliberado aprovar e submeter para apreciação 
pública, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código de Procedi-
mento Administrativo, o Projecto de Regulamento de Taxas e Licenças 

Municipais, que a seguir se transcreve, bem como a Tabela de Taxas e 
respectiva fundamentação económico -financeira.

Durante o prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação 
deste aviso na 2.ª série do Diário da República, podem os interessados 
dirigir, por escrito, a esta Câmara as suas sugestões sobre aqueles do-
cumentos, os quais se encontram disponíveis para consulta, na Divisão 
Administrativa da Câmara Municipal de Braga, sita na Praça do Muni-
cípio, todos os dias úteis entre as 9h 00 m e as 17h 30 m.

29 de Outubro de 2009. — O Presidente da Câmara, Francisco Soares 
Mesquita Machado.
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Regulamento de Taxas e Licenças
Municipais e respectiva tabela

Preâmbulo

A entrada em vigor da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro (do-
ravante designada como Regime Jurídico das Taxas das Autarquias 
Locais — RJTAL) veio alterar profundamente o tradicional sistema 
e regime de taxas municipais e respectivas tabelas, ao definir, com 
rigor, determinados pressupostos a que devem obedecer os respectivos 
regulamentos municipais.

Tal alteração tem como consequência uma profunda revisão 
de toda a regulamentação relativa a taxas e tributos municipais, 
por forma à sua adequação a este novo regime legal, sob pena de 
serem consideradas nulas as taxas que não estejam conforme a 
nova lei.

Alguns dos principais aspectos das alterações impostas pelo novo 
regime legal dizem respeito a princípios conceptuais e, também, a ques-
tões formais, isto é, à redefinição de conceitos que deverão pautar a 
elaboração dos regulamentos municipais, bem como à necessidade de 
nas mesmas se fazer constar, de forma taxativa, determinados itens 
formais.

Quanto à principal alteração conceptual do novo RJTAL, a mesma 
consta do artigo 4.º do regime legal e diz respeito ao entendimento, 
que é novo, sobre o princípio da equivalência jurídica das taxas mu-
nicipais.

E dizemos que é novo pois na tradicional dicotomia entre “equiva-
lência jurídica” e “equivalência económica”, o legislador, contra aquilo 
que era o entendimento uniforme da jurisprudência administrativa e 
constitucional, veio sobrevalorizar a “equivalência económica” em 
detrimento da “equivalência jurídica”, que passa, agora, a ter um con-
teúdo marginal.

Na verdade, a despeito da epígrafe do artigo 4.º, o conteúdo desta 
norma não se prende com a questão formal da “equivalência jurídica”, 
mas antes com a questão material da “equivalência económica”, su-
bordinando as taxas a uma regra de proporcionalidade que tenha em 
conta o “custo da actividade pública local” ou o “benefício auferido 
pelo particular”.

Assim, e no plano dos critérios que podem, nos termos do RJTAL, 
fundamentar a criação de uma taxa municipal (e seu quantitativo) e 
fixação do seu valor, temos:

O custo da actividade pública local (CAL) — artigo 4.º, n.º 1
O benefício auferido pelo particular (BEN) — artigo 4.º, n.º 1
O desincentivo à pratica de actos ou actividades (DES) — artigo 4.º, 

n.º 2

Estas matérias poderão, obviamente, fundamentar uma taxa de forma 
isolada ou cumulativa.

Do ponto de vista formal, o artigo 8.º prevê de forma exaustiva, as 
menções obrigatórias dos regulamentos municipais que criam taxas, assu-
mindo particular relevo, que implica uma verdadeira revolução no “status 
quo” vigente, a necessidade de fundamentação económico -financeira 
do valor das taxas — o custo da actividade pública (cf. artigo 8.º, n.º 2, 
al. c)).

Por outro lado, e atendendo à natureza de direito público da pes-
soa colectiva “Município”, não poderá deixar de funcionar como 
critério definidor do valor final da taxa o “custo social suportado 
pelo Município”: trata -se, afinal, de reconhecer que determinadas 
actividades, por serem estratégicas no desenvolvimento do concelho, 
ou por terem um impacto positivo no equilíbrio sócio -económico 
de Braga, merecem que o Município assuma parte do custo total de 
determinada taxa. O factor “custo social do Município” reflecte, 
afinal, a dimensão de interesse público da actividade municipal 
e da necessária interacção com a sociedade civil na prossecução 
desse interesse público.

Esta necessidade de fundamentar o valor das taxas (entenda -se, das 
taxas cujo fundamento é o custo da actividade pública local), obrigou 
a um criterioso exercício contabilístico e financeiro, o que, com o 
precioso auxílio do Instituto Politécnico do Cavado e Ave (IPCA), 
foi plenamente conseguido, constando a fundamentação económico-
-financeira das taxas do estudo feito pelo IPCA, que consta do Anexo 
I à Tabela de Taxas.

Neste anexo, foram definidos, com rigor, os custos directos e indi-
rectos das diversas funções e unidades orgânicas da Câmara Municipal, 
prevendo -se regras de imputação destes custos a cada plano procedimen-
tal ao qual corresponde uma taxa, segregando, assim, os diferentes custos 
suportados pela C.M. de Braga em função das diferentes prestações 
tributárias constantes da tabela.

Por outro lado, procedeu -se a uma racionalização profunda das taxas, 
agregando -se taxas que comungam os mesmos procedimentos (o mesmo 

custo) e eliminando outras taxas que são totalmente insignificantes, por 
não serem cobradas há vários anos. Desta forma, diminuiu substancial-
mente o número de taxas da Tabela.

Esta simplificação da Tabela de Taxas permite, por um lado, uma 
melhor compreensão do documento, e, por outro, facilita, em muito, o 
esforço de fundamentação das taxas municipais.

Assim, em conclusão, o presente regulamento e a tabela de taxas que 
dele faz parte integrante, encontram -se em total conformidade com a 
Lei n.º 53 -E/2006 e com a Lei das Finanças Locais, e caracterizam -se, 
em linhas gerais, pela:

a) Consagração do princípio da equivalência jurídica das taxas 
municipais, com o primado do princípio da equivalência econó-
mica;

b) Fundamentação económico -financeira das taxas municipais, 
através de um profundo estudo, anexo ao regulamento, no qual se 
descrevem os diferentes custos, directos e indirectos, suportados 
pela Câmara Municipal em função das diferentes prestações tri-
butárias;

c) Caracterização das diferentes taxas em função dos respectivos 
critérios de fundamentação: custo da actividade pública local; benefício 
do particular; desincentivo à prática de actos ou actividades; custo social 
suportado pelo Município;

d) Simplificação da tabela de taxas (redução do numero de taxas, 
quer pela sua agregação, quer pela extinção das chamadas “taxas de 
bagatela”).

Regulamento de Taxas e Licenças Municipais

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Lei Habilitante

O presente regulamento é aprovado ao abrigo do disposto nas se-
guintes normas:

a) artigos 112.º e 241.º da Constituição da Republica;
b) Artigo 53.º, n.º 2, alínea a), e) e h) e artigo 64.º, n.º 1, alínea j) 

da Lei n.º 169/99 de 18/Setembro, com a redacção introduzida pela lei 
n.º 5 -A/2002, de 11/01;

c) Artigo 6.º e 8.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29/12;

Artigo 2.º

Objecto

1 — O presente Regulamento estabelece, nos termos da lei, as 
taxas e outras receitas municipais, fixando os respectivos quanti-
tativos, bem como as regras relativas à sua liquidação, cobrança 
e pagamento.

2 — Não estão incluídas na Tabela anexa ao presente regulamento a 
taxa municipal pela realização, manutenção e reforço de infra -estruturas 
urbanísticas, nem a taxa municipal de compensação pela não cedência 
de espaços verdes e equipamentos, que são objecto de regulamentação 
própria.

CAPÍTULO II

Da Liquidação

Artigo 3.º

Liquidação

A liquidação das taxas e demais receitas previstas na Tabela consiste 
na determinação do montante a pagar e resulta da aplicação da fórmula 
de cálculo e dos indicadores nelas definidas e dos elementos fornecidos 
pelos interessados, os quais poderão ser confirmados pelos Serviços 
Municipais.

O prazo de caducidade do direito de liquidar os tributos constantes 
do presente Regulamento e Tabela é o previsto na lei Geral Tributária.

As dívidas resultantes dos tributos municipais prescrevem nos termos 
da lei Geral Tributária.
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Artigo 4.º
Procedimento

1 — A liquidação das taxas e preços constantes da Tabela constará 
de documento próprio, no qual se fará referência aos seguintes ele-
mentos:

a) Identificação do sujeito passivo;
b) Identificação do acto tributável;
c) Enquadramento na Tabela de Taxas e licenças;
d) Cálculo do montante a pagar, pela conjugação dos elementos 

referidos nas alíneas b) e c);

2 — O documento mencionado no número anterior, designado como 
“nota de liquidação” fará parte do respectivo processo administrativo.

3 — A liquidação de taxas e outras receitas municipais não prece-
dida de processo administrativo far -se -á nos respectivos documentos 
de cobrança.

4 — Na liquidação de taxas identificadas na Tabela como “anuais”, 
se o pedido não corresponder à totalidade do ano, levar -se -á em conta 
tantos duodécimos quantos os meses contados até ao final do ano.

Artigo 5.º
Notificação de Liquidação

1 — A liquidação será notificada ao interessado por carta registada, 
com aviso de recepção, excepto nos casos em que, nos termos da lei, 
não seja obrigatório.

2 — Da notificação da liquidação deverá constar:

a) A nota de liquidação;
b) Os meios de defesa contra o acto de liquidação;
c) O prazo de pagamento voluntário.

3 — A notificação considera -se efectuada na data em que for assinado 
o aviso de recepção e tem -se por efectuada na pessoa do notificado, 
mesmo quando o aviso de recepção haja sido assinado por terceiro 
presente no domicílio fiscal do requerente, presumindo -se, neste caso, 
que a carta foi entregue ao destinatário.

4 — No caso de o aviso de recepção ser devolvido ou não vier 
assinado por o destinatário se ter recusado a recebê -lo ou não o ter 
levantado no prazo previsto no regulamento dos serviços postais, e 
não se comprovar que entretanto o interessado comunicou aos serviços 
a alteração do seu domicilio fiscal, a notificação será efectuada nos 
15 dias seguintes à devolução, por nova carta registada com aviso de 
recepção, presumindo -se a notificação se a carta tiver sido recebida 
ou levantada, sem prejuízo do notificando poder provar impedimento 
ou impossibilidade de comunicação de mudança de residência, no 
prazo legal.

5 — No caso de recusa do recebimento ou não levantamento da carta, 
previsto no número anterior, a notificação presume -se feita no 3.º dia 
posterior ao registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia 
não seja útil.

Artigo 6.º
Liquidação de Impostos Devidas ao Estado

Com a liquidação das taxas e outras receitas municipais, o Município 
assegurará, sempre que legalmente exigível, a liquidação e cobrança 
dos impostos devidos ao Estado, designadamente Imposto de Selo, 
IVA ou outros.

Artigo 7.º
Revisão do Acto de Liquidação

1 — Verificando -se que na liquidação das taxas e demais receitas 
municipais se encontram erros ou omissões, por erro dos serviços ou 
por inexactidão dos elementos fornecidos pelo interessado, poderá 
haver lugar à revisão do acto de liquidação pelo serviço liquidador, 
oficiosamente ou por iniciativa do interessado, no prazo de caducidade 
previsto na lei geral tributária e com fundamento em erro de facto ou 
de direito.

2 — A revisão de um acto de liquidação do qual resultou prejuízo 
para o Município obriga o serviço liquidador respectivo a promover de 
imediato à liquidação adicional oficiosa.

3 — O devedor será notificado, por carta registada com aviso de 
recepção, para, no prazo de 30 dias, pagar a diferença, sob pena de, não 
o fazendo, se proceder à cobrança coerciva da dívida pelo processo de 
execução fiscal.

4 — Da notificação deverão constar os elementos previstos no ar-
tigo 5.º, n.º 2, bem como a advertência de que o não pagamento no prazo 
implica o recurso à execução fiscal para cobrança coerciva da dívida.

5 — O requerimento de revisão do acto de liquidação por iniciativa 
do sujeito passivo deverá ser instruído com os elementos necessários 
à sua procedência.

6 — Sem prejuízo da responsabilidade contra -ordenacional a 
que haja lugar, sempre que o erro do acto de liquidação for da 
responsabilidade do próprio sujeito passivo, nomeadamente por 
falta ou inexactidão da declaração a cuja apresentação estivesse 
obrigado, será este responsável pelas despesas que a sua conduta 
tenha causado.

7 — Quando, por erro imputável aos serviços, tenha sido liquidada 
e cobrada quantia superior à divida e não tenha decorrido o prazo de 
caducidade previsto na L.G.T. sobre o pagamento, deverão os servi-
ços, independentemente de reclamação ou impugnação do interessado, 
promover de imediato a restituição oficiosa da quantia que foi paga 
indevidamente.

8 — Não haverá lugar a liquidação adicional ou restituição oficiosa 
quando o seu quantitativo seja igual ou inferior a € 2,50 (dois euros e 
meio).

CAPÍTULO III

Isenções e Reduções

Artigo 8.º
Isenções e Reduções

1 — Estão isentas do pagamento das prestações previstas no presente 
regulamento todas as entidades públicas ou privadas e actividades ou 
actos, a que a lei atribua, de forma expressa, tal isenção.

2 — Podem, ainda, beneficiar de isenção ou redução, até 50 % do 
total, do pagamento de taxas e outras receitas municipais, na medida 
e em função do interesse público municipal de que se revistam os ac-
tos cujo licenciamento se pretende obter ou as prestações de serviço 
requeridas:

a) As pessoas colectivas de direito público ou de utilidade publica, 
os partidos políticos e os sindicatos;

b) As empresas municipais ou as participadas pelo Município, ainda 
que de forma minoritária, relativamente aos actos e factos decorrentes 
da prossecução directa dos seus fins estatuários;

c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais 
ou recreativas, instituições particulares de solidariedade municipal 
e cooperativas, legalmente constituídas, no âmbito de actos ou acti-
vidades que se destinam, de forma directa e imediata, à prossecução 
dos seus fins;

d) As pessoas de comprovada insuficiência económica.

3 — Poderão, ainda, serem concedidas isenções ou reduções do pa-
gamento dos tributos previstos no presente Regulamento no âmbito de 
contratos celebrados pelo Município com pessoas de direito público 
ou de direito privado, na prossecução do interesse público municipal, 
devendo a fundamentação da isenção ou redução constar do texto do 
respectivo contrato.

4 — As isenções ou reduções previstas nos números anteriores 
serão concedidas por deliberação da Câmara Municipal, mediante 
requerimento dos interessados e apresentação de prova da quali-
dade em que o requerem e dos requisitos exigidos para a respectiva 
concessão.

5 — A isenção ou redução previstas na alínea d) do n.º 2, deverá ser 
antecedida por inquérito sócio -económico.

6 — As isenções e reduções previstas no presente artigo não afastam a 
necessidade de serem requeridas as licenças ou autorizações necessárias, 
nos termos legais, nem dispensam o prévio licenciamento municipal a 
que houver lugar.

7 — Fundamento das isenções e reduções: as isenções ou reduções 
previstas no presente artigo visam, desde logo, a garantia da prossecu-
ção do interesse público, na medida em que o pressuposto da isenção 
é não só a pessoa que o requer (a sua qualidade), mas essencialmente 
o acto ou a actividade cujo licenciamento ou autorização se pretende, 
devendo este, por alguma forma, contribuir para o interesse público 
que compete ao Município prosseguir ou assegurar a sua prossecução 
por terceiros.

No caso das isenções por insuficiência económica, vale aqui o 
princípio da discriminação positiva, pretendendo -se garantir que 
a falta de recursos económicos não seja um entrave ao acesso, 
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pelos munícipes mais carenciados, à actividade Administrativa do 
Município.

CAPÍTULO IV

Do Pagamento e Do Seu Não Cumprimento

SECÇÃO I

Do Pagamento

Artigo 9.º

Pagamento
1 — Salvo nos casos expressamente permitidos, não pode ser prati-

cado nenhum acto ou facto sem o prévio pagamento das taxas e outras 
receitas municipais, previstas na Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais.

2 — A prática ou utilização de acto ou facto sem o prévio pagamento, 
constitui facto ilícito sujeito a tributação, sem prejuízo da responsabi-
lidade contra -ordenacional a que haja lugar.

3 — As taxas e outras receitas municipais devem ser pagas no pró-
prio dia da emissão da guia de recebimento, na Tesouraria da Câmara 
Municipal.

4 — As taxas e outras receitas municipais podem ser pagas noutros 
serviços municipais ou em equipamentos de pagamento automático 
quando tal esteja expressamente previsto.

Artigo 10.º
Prazo de Pagamento

1 — Salvo disposição em contrário, o prazo para pagamento 
voluntário das taxas e outras receitas municipais é de 30 dias, a 
contar da notificação para pagamento efectuada pelos serviços 
competentes.

2 — Nos casos em que o acto ou facto já tenha sido praticado ou 
utilizado sem o necessário licenciamento ou autorização municipal, 
bem como nos casos de revisão do acto de liquidação que implique uma 
liquidação adicional, o prazo para pagamento voluntário é de 15 dias, 
a contar da notificação para pagamento.

3 — Os prazos para pagamento são contínuos, isto é, não se suspen-
dem aos sábados, domingos e feriados.

4 — O prazo que termine em sábado, domingo ou dia feriado, transfere-
-se para o primeiro dia útil imediatamente seguinte.

5 — Nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
é proibida a concessão de moratória.

Artigo 11.º
Das Licenças Renováveis

1 — Salvo disposição em contrário, as licenças anuais são automa-
ticamente renováveis, devendo o pagamento das respectivas taxas ser 
efectuado até ao dia 31 de Março de cada ano, mediante aviso prévio 
efectuado pela Câmara Municipal.

2 — Salvo disposição em contrário, as licenças mensais são 
automaticamente renováveis, devendo o pagamento das respec-
tivas taxas ser efectuado até ao último dia do mês a que digam 
respeito.

Artigo 12.º
Pagamento Em Prestações

1 — Mediante requerimento fundamentado, poderá o Presidente da 
Câmara, ou o Vereador com poderes delegados, autorizar o pagamento 
em prestações mensais.

2 — Salvo disposição legal em contrário, o número de prestações não 
poderá ser superior a quatro.

3 — Serão devidos juros em relação às prestações em dívida, nos 
termos da lei Geral Tributária, os quais serão liquidados e pagos em 
cada prestação.

4 — Com o deferimento do pedido de pagamento em prestações, e 
dependendo do valor em causa e da natureza do acto administrativo 
a que a taxa respeita, poderá ser exigida garantia, pelas formas legais 
admissíveis, até integral pagamento do tributo.

5 — O não pagamento de uma prestação implica o vencimento das 
restantes.

SECÇÃO II

Do Não Pagamento

Artigo 13.º
Extinção Do Procedimento

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o não pagamento 
das taxas e outras receitas municipais no prazo estabelecido para o efeito, 
implica a extinção do procedimento.

Artigo 14.º
Cobrança Coerciva

1 — Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas 
municipais liquidadas e que constituam débitos ao município, começam 
a vencer -se juros de mora à taxa legal.

2 — Consideram -se em débito todas as taxas e outras receitas munici-
pais, relativamente às quais o contribuinte usufruiu do facto, do serviço 
ou do benefício, sem o respectivo pagamento.

3 — O não pagamento das taxas e outras receitas municipais referidas 
nos números anteriores implica a extracção das respectivas certidões 
de dívida e o seu envio aos serviços competentes, para efeitos de exe-
cução fiscal.

4 — Para além da cobrança coerciva em sede de execução fiscal, o 
não pagamento das taxas referentes a licenças renováveis implica a não 
renovação destas para o período imediatamente seguinte.

CAPÍTULO V

Licenças

Artigo 15.º
Período De Validade Das Licenças

1 — As licenças terão o prazo de validade nelas constantes.
2 — As licenças caducam no último dia do prazo para que foram 

concedidas.
3 — Nas licenças com validade por período certo, deverá constar 

sempre a referência ao último dia desse período.
4 — As licenças anuais e mensais de renovação automática cadu-

cam se o pagamento da respectiva taxa não for efectuado no prazo 
estabelecido no artigo 11.º, sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo anterior.

5 — Os prazos das licenças contam -se nos termos do disposto na alí-
nea c) do artigo 279.º do Código Civil, salvo disposição em contrário.

Artigo 16.º
Precariedade Das Licenças

1 — Todas as licenças concedidas são consideradas precárias, podendo 
a Câmara Municipal, por motivo de interesse público, devidamente 
fundamentado, revogá -las a todo o tempo, sem necessidade de qualquer 
indemnização, mediante a notificação ao respectivo titular ou represen-
tante, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, sendo a 
taxa correspondente ao período não utilizado restituída, por simples 
despacho do Presidente ou Vereador com poderes delegados.

2 — Exceptuam -se do disposto no número anterior as licenças que, 
nos termos da lei, não sejam consideradas precárias.

Artigo 17.º
Actos de Autorização Automática

1 — Devem considerar -se automaticamente autorizados, mediante 
a simples exibição dos documentos indispensáveis à comprovação dos 
factos invocados e o correspondente pagamento das taxas, os seguintes 
actos:

a) Registo de ciclomotores;
b) Averbamento de transferência de propriedades e mudanças de 

residência, no registo de ciclomotores;
c) Pedido de segunda via de quaisquer licenças, por motivo de extravio 

ou mau estado de conservação.

Artigo 18.º
Emissão De Licenças

1 — Na sequência do deferimento do pedido de licenciamento 
e mediante o pagamento das taxas respectivas, os serviços muni-
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cipais assegurarão a emissão da licença respectiva, na qual deverá 
constar:

a) A identificação do titular: nome, morada ou sede e número de 
identificação fiscal;

b) O objecto do licenciamento, sua localização e características;
c) As condições impostas no licenciamento;
d) A validade da licença;
e) A identificação do serviço municipal emissor.

2 — O período referido no respectivo licenciamento pode reportar -se 
ao dia, semana, mês ou ano civil, determinado em função do respectivo 
calendário.

Artigo 19.º

Renovação De Licenças

1 — As licenças renováveis consideram -se emitidas nas condições 
e termos em que foram concedidas as correspondentes licenças ini-
ciais, sem prejuízo da actualização do valor da taxa a que houver lugar.

2 — Não haverá lugar a renovação se o titular do licenciamento for-
mular pedido nesse sentido, até 30 dias antes do termo do prazo inicial 
ou da sua renovação.

Artigo 20.º

Concessão Das Licenças

1 — As licenças emitidas cessam nas seguintes situações

a) A pedido expresso dos seus titulares;
b) Por decisão do Município, nos termos do artigo 16.º;
c) Por caducidade, uma vez expirado o prazo de validade das mesmas, 

e nos casos previstos no n.º 4 do artigo 14.º;
d) Por incumprimento das condições impostas no licenciamento.

Artigo 21.º

Averbamento em Licenças

1 — Os pedidos de averbamento em licenças devem ser apresentados 
no prazo de 30 dias, a contar da verificação dos factos que o justifiquem, 
sob pena de procedimento por falta de licença.

2 — Os pedidos de transferência da titularidade das licenças devem ser 
acompanhados de prova documental que os justifiquem, nomeadamente 
escritura pública ou autorização do titular da licença averbada.

3 — Presume -se que as pessoas singulares ou colectivas que tres-
passem os seus estabelecimentos ou instalações ou cedam a respectiva 
exploração autorizam o averbamento das licenças de que sejam titulares 
a favor das pessoas a quem transmitam os seus direitos.

4 — Nos casos previstos no número anterior, os pedidos de aver-
bamento devem ser instruídos com certidão ou fotocópia simples do 
respectivo contrato de trespasse ou cessão de exploração.

5 — Serão aceites pedidos de averbamento fora do prazo fixado no 
n.º 1, mediante o pagamento do adicional de 50 % sobre a taxa res-
pectiva.

6 — Os averbamentos das licenças concedidas ao abrigo de legis-
lação específica deverão observar as respectivas disposições legais e 
regulamentares.

CAPÍTULO VI

Contra -Ordenações

Artigo 22.º

Contra -Ordenações

1 — Constituem contra -ordenações:

a) A prática ou utilização de acto ou facto sem o prévio pagamento 
das taxas e outras receitas municipais, salvo nos casos expressamente 
permitidos;

b) A inexactidão ou falsidade dos elementos fornecidos pelos interes-
sados para liquidação das taxas e outras receitas municipais.

2 — As contra -ordenações previstas no número anterior são puníveis 
com coima a graduar entre € 150 (cento e cinquenta euros) e € 2500 
(dois mil e quinhentos euros).

3 — Os factos previstos na alínea a) do n.º 1, apenas dão lugar à 
instauração de procedimento contra -ordenacional por violação do pre-
sente regulamento, nos casos em que a sua prática não constitua contra-
-ordenação punida por outro regulamento municipal ou por lei.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais

Artigo 23.º
Formalidades Dos Requerimentos e Requerimento Verbal

1 — Os requerimentos dirigidos à Câmara Municipal deverão fazer -se, 
em regra, nos modelos normalizados e em uso nos serviços, sem prejuízo 
das prerrogativas concedidas pelo Decreto -Lei n.º 29/2000, de 13 de Março.

2 — Os requerimentos devem ser apresentados com a antecedência 
de três dias úteis relativamente ao licenciamento pretendido, sob pena 
de poderem ser liminarmente indeferidos.

3 — Poderão, no entanto, salvo deliberação da Câmara Municipal ou 
norma regulamentar em contrário, ser efectuados verbalmente, os pedidos 
de renovação de licenças com carácter periódico e regular, operando -se 
essa renovação automaticamente com o pagamento das correspondentes 
taxas, desde que não ocorram elementos novos susceptíveis de alterar 
os termos e ou as condições da licença anterior, seguindo -se na formu-
lação do pedido os termos do artigo 75.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

Artigo 24.º
Restituição De Documentos

1 — Sempre que possível, a comprovação de declarações ou de factos 
far -se -á pela simples exibição de documentos, os quais, após anotação 
ou confirmação dos dados deles constantes, nos termos do artigo 32.º do 
Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 29/2000, de 13 de Março, serão restituídos aos 
interessados ou aos seus representantes, preferencialmente no acto de 
apresentação ou por remessa postal, se a primeira solução não for viável.

2 — Nos casos em que a análise dos processos torne indispensável a 
permanência temporária de documentos probatórios, poderão estes, depois 
de decorridos os prazos de recurso contencioso a eles inerentes, ser devolvi-
dos, mediante solicitação, ainda que verbal, e contra recibo do interessado.

3 — Só serão retidos os documentos que permanentemente sejam 
necessários nos processos, sendo prestada esta informação por escrito 
sempre que solicitada.

Artigo 25.º
Actualização

1 — As taxas e outras receitas municipais previstas na Tabela anexa se-
rão actualizadas ordinária e anualmente, em função dos índices de infla-
ção publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, acumulados durante 
12 meses, contados de Novembro a Outubro do ano seguinte, inclusive.

2 — Exceptuam -se do disposto no número anterior, as taxas e outras 
receitas municipais previstas na Tabela que resultem de quantitativos 
fixados por disposição legal, os quais serão actualizados de acordo com 
os coeficientes legalmente estabelecidos para as receitas do Estado.

3 — Os valores da actualização efectuada nos termos do n.º 1 serão 
sujeitos às regras legais de arredondamento.

4 — A actualização anual e ordinária nos termos dos números anterio-
res deverá ser feita pela Divisão Financeira, até ao dia 10 de Dezembro 
de cada ano, e os valores resultantes, afixados nos lugares públicos de 
estilo, através de edital, até ao dia 15 do mesmo mês, para vigorar a 
partir do ano seguinte.

5 — Independentemente da actualização ordinária referida, poderá a 
Câmara Municipal, sempre que o achar justificável, propor à Assembleia 
Municipal a actualização extraordinária e ou alteração total ou parcial 
da Tabela em vigor.

Artigo 26.º
Integração De Lacunas

Aos casos não previstos no presente Regulamento aplicar -se -ão as 
normas do Código de Procedimento e de Processo Tributário, com 
as necessárias adaptações da lei Geral Tributária, e, na falta delas, os 
princípios gerais de direito fiscal.

Artigo 27.º
Normas Revogadas

Ficam revogadas todas as disposições regulamentares que entrem em 
contradição com o presente Regulamento.

Artigo 28.º
Entrada Em Vigor

O presente Regulamento e a Tabela anexa entram em vigor 5 dias 
após a sua publicação.
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