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30 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

31 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se 
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.

14 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

310570098 

 Declaração de Retificação n.º 442/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso (extrato) n.º 6605/2017, 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 9 de junho de 2017, retifica-
-se como se segue:

Onde se lê «Manuel da Fonseca Silva» deve ler -se «Manuel Fernando 
da Fonseca Silva».

14 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

310570308 

 MUNICÍPIO DE SARDOAL

Aviso n.º 7518/2017
Nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 

público que foi consolidada em definitiva a mobilidade interna na ca-
tegoria de Assistente Operacional, vinculado com contrato em funções 
públicas por tempo indeterminado, Rúben Diogo Oliveira Branco no 
Gabinete de Proteção Civil, Florestal e Bombeiros, datado de 2 de junho 
de 2017, por acordo celebrado entre as partes. O trabalhador mantém o 
posicionamento remuneratório anteriormente detido.

2 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Cabedal Borges.

310551395 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 7519/2017

Conclusão do período experimental
Na qualidade de vereadora com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro, torna -se 
público que, nos termos do disposto nos artigos 45.º e seguintes da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por meu despacho de 6 de junho 
de 2017, foi homologada a ata que contém o relatório de avaliação final 
da conclusão com sucesso do período experimental dos trabalhadores 
abaixo individualizados, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira e categoria 
de Assistente Operacional (Tratador Apanhador de Animais), no âmbito 
do procedimento concursal aberto através do aviso n.º 25548/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 07/02/2010:

Paulo Ricardo Horta de Jesus — 15,6 valores.
Valter de Jesus Pais Pereira — 14,8 valores.

A Vereadora com competência delegada pelo Despacho n.º 135/2013/
GAP, de 22 de outubro.

7 de junho de 2017. — A Vereadora, Carla Guerreiro.
310566153 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Regulamento n.º 353/2017
Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da Câmara Municipal 

de Silves, pelo presente torna público que a Assembleia Municipal de 
Silves no uso da sua competência que lhe é conferida pela, alínea g) 
do n.º 1 do artigo n.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com 
a redação introduzida pelas respetivas alterações, aprovou na sessão 

extraordinária de 12 de abril de 2017, a versão definitiva do regula-
mento em epígrafe, o qual foi submetido a inquérito público no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 9, de 12 de janeiro de 2016, o qual obteve 
retificações, pelo que passa a ter a seguinte redação:

Regulamento de Taxas e Licenças Municipais
do Município de Silves

Preâmbulo
A Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o Regime Finan-

ceiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, determina, 
no seu artigo 4.º, n.º 1, que a atividade financeira das autarquias locais 
deve ser exercida no âmbito do quadro legal vigente, designadamente 
da Constituição da República Portuguesa e da lei.

Neste contexto, e considerando que as autarquias locais têm patri-
mónio e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos, 
podem aquelas exercer os poderes tributários que legalmente lhes es-
tejam atribuídos, assim como liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das 
receitas que por lei lhes sejam destinadas, conforme se intui do disposto 
no artigo 238.º, n.os 1, 3 e 4, da Constituição da República Portuguesa, 
e do artigo 6.º, n.os 1 e 2, alíneas c) e d), da Lei n.º 73/2013, de 03 de 
setembro.

Sendo que, no âmbito dos poderes tributários que lhes são conferidos 
por lei, existe, de acordo com o artigo 20.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 
setembro, a possibilidade dos municípios poderem criar taxas nos termos 
do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais e em consonância 
com os princípios da equivalência jurídica, da justa repartição dos en-
cargos públicos e da publicidade, incidindo sobre utilidades prestadas 
aos particulares, geradas pela atividade dos municípios ou resultantes 
da realização de investimentos municipais.

Ora, o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, que consta 
atualmente da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, veio regular as 
relações jurídico -tributárias geradoras da obrigação do pagamento de 
taxas às autarquias locais, consagrando, no seu artigo 4.º, o princípio 
da equivalência jurídica, através do qual se estabelece que o valor das 
taxas das autarquias locais é fixado de acordo com o princípio da pro-
porcionalidade e não deve ultrapassar o custo da atividade pública local 
ou o benefício auferido pelo particular, podendo esse mesmo valor ser 
fixado com base em critérios de desincentivo à prática de certos atos 
ou operações.

Simultaneamente, e como garantia da efetivação do princípio da 
equivalência jurídica, veio o artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do Regime Geral 
das Taxas das Autarquias Locais, determinar que o regulamento que 
crie taxas municipais deve conter obrigatoriamente a fundamentação 
económico -financeira relativa ao valor das taxas, designadamente os 
custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, amortizações e futuros 
investimentos realizados ou a realizar pela autarquia local.

Por conseguinte, aquando da criação e/ou alteração do valor das taxas 
municipais, devem os regulamentos a emitir conter não apenas a funda-
mentação de direito, mas também a fundamentação económico -financeira 
dos quantitativos a liquidar e a cobrar, de modo a permitir verificar o 
respeito pelo princípio da equivalência jurídica e reforçar um controlo 
mais rigoroso da natureza do tributo como verdadeira taxa, impedindo, 
assim, a definição de valores discricionários ou mesmo arbitrários.

Assim sendo, e na sequência das últimas eleições autárquicas, ocor-
ridas a 29 de setembro de 2013, procedeu -se a uma revisão profunda 
do regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves, 
que correspondia ao regulamento n.º 210/2013 (publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 108, de 05 de junho de 2013), com vista a 
atualizá -lo face às mais recentes alterações legais e a reanalisar a bon-
dade dos valores cobrados a título de taxas, atendendo às exigências 
postas pelo princípio estruturante da equivalência jurídica — enquanto 
expressão da igualdade materialmente adequada às taxas, que impõe 
que cada indivíduo contribua de acordo com o custo ou valor médio das 
prestações administrativas de que é causador ou beneficiário —, e sem 
prejuízo da adoção dos pertinentes critérios de natureza extrafiscal, de 
desincentivo ou incentivo de determinados comportamentos.

De todo esse labor, irrompe o presente Regulamento de Taxas e 
Licenças Municipais, que, devido à sua pretensão de abarcar todo o 
universo das taxas cobradas pelo Município de Silves, incluindo as 
taxas urbanísticas aplicáveis às ações do uso do solo no território mu-
nicipal, observa não somente o estatuído na Lei n.º 53 -E/2006, de 29 
de dezembro, que aprovou o Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais, e na Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, como 
ainda tem em devida consideração todos os diplomas legais vigentes que 
regulam procedimentos administrativos que contemplam a possibilidade 
da cobrança de taxas municipais, como é o caso, a título meramente 
exemplificativo, do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, do Decreto-
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-Lei n.º 169/2012, de 01 de agosto, que criou o “Sistema da Indústria 
Responsável”, do Decreto -Lei n.º 48/2011, de 01 de abril, que instituiu 
o regime do “Licenciamento Zero”, e do Decreto -Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro, que aprovou o “Regime Jurídico de Acesso e Exercício 
de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração”.

Em consequência desse facto, o novo Regulamento de Taxas e Licen-
ças Municipais do Município de Silves, para além de ter o condão de 
tipificar todas as taxas municipais que vigoram no concelho de Silves, 
assim como de unificar as regras aplicáveis para efeitos da sua liquidação, 
cobrança e pagamento, o que facilita inequivocamente a tomada do seu 
conhecimento quer pelos serviços municipais, quer pelos munícipes 
e potenciais investidores, representa uma clara ponderação entre os 
interesses coletivos e as políticas e orientações estratégicas traçadas 
pelo atual executivo municipal permanente para a área geográfica do 
Município de Silves, visando, nomeadamente:

a) Estimular o investimento, a competitividade e o empreendedorismo, 
e, consequentemente, alavancar o desenvolvimento económico e social, 
ao privilegiar atividades económicas e todas aquelas que sejam gerado-
ras de riqueza, sobretudo as que se mostram inovadoras, sustentáveis e 
criadoras de emprego, sem prejuízo da salvaguarda do meio ambiente, 
das zonas verdes e do espaço público;

b) Promover a valorização, proteção, fruição e divulgação do patri-
mónio cultural, bem como das instalações e equipamentos de utiliza-
ção coletiva de natureza cultural, desportiva, recreativa e social, como 
forma de promoção do concelho de Silves e de atração de visitantes e 
potenciais investidores;

c) Incentivar a reabilitação, regeneração, recuperação, beneficiação 
e conservação do edificado existente, designadamente daquele que se 
encontra situado nos centros históricos urbanos ou em áreas de reabili-
tação urbana, bem como a conclusão de obras inacabadas, como forma 
de impulsionar a reabilitação e regeneração urbana, e, por essa via, 
resgatar e melhorar a qualidade de vida das populações no meio urbano 
e aglomerados populacionais dispersos;

d) Assegurar sempre uma conveniente adequação dos valores das taxas 
devidas pelos particulares e uma equilibrada repartição da cobertura 
dos custos orçamentais com os serviços prestados, conforme resulta do 
regime legal em vigor acima explanado; e,

e) Contemplar as isenções de taxas que visem fomentar iniciativas 
empresariais de interesse municipal, a realização das atividades de mani-
festo interesse público municipal, bem como garantir a aplicação efetiva 
do princípio da discriminação positiva a quem dele deva beneficiar.

Pelo que o regulamento municipal em referência revela -se, assim, 
como um instrumento normativo fundamental para a regulamentação 
das relações jurídico -tributárias geradoras do pagamento de taxas a favor 
do Município de Silves, mas, simultaneamente, como um instrumento 
referencial e estratégico para promover o desenvolvimento e crescimento 
económico do concelho de Silves, e, em consequência, prosseguir o 
interesse público municipal, na perspetiva da melhoria das condições 
de vida e do bem -estar das populações.

Assim sendo, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias lo-
cais pelos artigos 241.º da Constituição da República Portuguesa, e 25.º, 
n.º 1, alíneas c) e g), e 33.º, n.º 1, alínea k), ambos da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, foi elaborado, com fundamento no artigo 20.º, n.º 1, 
da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e no artigo 8.º, n.º 1, da Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, o presente regulamento de taxas e 
licenças municipais do Município de Silves.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
(Lei habilitante)

O presente regulamento municipal assenta na legitimação conferida 
pelo disposto nos artigos 241.º da Constituição da República Portuguesa, 
25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, 20.º, n.º 1, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e 8.º, n.º 1, 
da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, e procede do exercício das 
atribuições previstas nas alíneas a), e), k), m) e n) do n.º 2 do artigo 23.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.º
(Objeto)

1 — O presente regulamento, do qual fazem parte integrante a ta-
bela geral de taxas e a fundamentação económico -financeira anexas, 
estabelece, nos termos da lei, as taxas do Município de Silves, fixando 

os respetivos quantitativos, bem como as regras respeitantes à sua li-
quidação, cobrança e pagamento.

2 — O presente regulamento e respetiva tabela geral de taxas integra, 
nos termos da lei, as taxas aplicáveis à realização de operações urbanís-
ticas abrangidas pelo Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 
bem como aos procedimentos e atividades previstos em legislação 
específica e/ou conexa.

Artigo 3.º
(Âmbito de aplicação)

O presente regulamento é aplicável aos factos geradores de obrigação 
tributária ocorridos na área territorial do Município de Silves.

Artigo 4.º
(Noção de taxa)

Para efeitos de aplicação do presente regulamento, as taxas são tri-
butos com carácter bilateral que assentam na prestação concreta de 
um serviço público local, na utilização privada de bens do domínio 
público e privado municipal ou na remoção de um obstáculo jurídico ao 
comportamento dos particulares, quando tal seja atribuição municipal, 
nos termos da lei.

Artigo 5.º
(Princípios e regras de aplicação de taxas)

As taxas estabelecidas no presente regulamento e na tabela geral de 
taxas anexa obedecem ao princípio da legalidade quanto à sua fixação, 
aos princípios da equivalência jurídica e da proporcionalidade quanto 
ao seu montante e ao princípio da igualdade quanto à distribuição de 
custos e benefícios pelos diversos agentes interessados.

Artigo 6.º
(Incidência objetiva das taxas)

As taxas previstas no presente regulamento e na tabela geral de ta-
xas anexa incidem sobre utilidades prestadas aos particulares, geradas 
pela atividade do Município de Silves ou resultantes da realização de 
investimentos municipais, designadamente por serviços prestados, bens 
fornecidos, utilização de bens, e, bem assim, pela remoção de obstáculos 
jurídicos ao exercício de atividades e pela realização de atividades dos 
particulares geradoras de impacto ambiental negativo.

Artigo 7.º
(Incidência subjetiva das taxas)

1 — O sujeito ativo da relação jurídico -tributária geradora da obri-
gação do pagamento das taxas previstas na tabela geral de taxas anexa 
ao presente regulamento é o Município de Silves.

2 — São sujeitos passivos da relação jurídico -tributária referida no 
número anterior todas as pessoas singulares ou coletivas e outras enti-
dades legalmente equiparadas que apresentem pretensão ou pratiquem 
o facto ao qual, nos termos do presente regulamento e da tabela geral 
de taxas anexa, corresponda o pagamento de uma taxa.

3 — Estão sujeitos ao pagamento de taxas o Estado, as Regiões Au-
tónomas, as Autarquias Locais, os fundos e serviços autónomos e as 
entidades que integram o sector empresarial do Estado, das Regiões 
Autónomas e das Autarquias Locais.

Artigo 8.º
(Valor das taxas)

1 — O valor das taxas a cobrar pelo Município de Silves consta da 
tabela geral de taxas anexa ao presente regulamento, sendo fixadas de 
acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em conta o custo 
da atividade promovida pela autarquia local, o benefício auferido pelos 
particulares e, sempre que justificado, o desincentivo à prática de certos 
atos ou operações com impactos negativos.

2 — O valor da taxa final a liquidar, quando expresso em cêntimos, 
deve ser arredondado, por excesso ou por defeito, para o número inteiro 
mais próximo da unidade de euro.

3 — O arredondamento é apenas efetuado sobre o valor da taxa final, 
não sendo aplicado nos valores unitários das taxas.

Artigo 9.º
(Impostos devidos ao Estado)

Às taxas previstas na tabela geral de taxas anexa ao presente regula-
mento acrescem os impostos à taxa legal em vigor, quando legalmente 
devidos.
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Artigo 10.º
(Atualização das taxas)

1 — Os valores das taxas previstas na tabela geral de taxas anexa ao 
presente regulamento são atualizados ordinária e anualmente em sede 
de orçamento municipal, produzindo efeitos no início de cada ano civil, 
em função da taxa de inflação publicada pelo Instituto Nacional de Es-
tatística, mediante a aplicação do índice de preços no consumidor, com 
exclusão da habitação, e relativo aos doze meses do ano anterior.

2 — Se da atualização referida no número anterior resultar um valor:
a) Inferior a € 10,00, não múltiplo de € 0,10, o valor da taxa é arre-

dondado, por defeito ou por excesso, para o múltiplo de € 0,10 mais 
próximo; e,

b) Superior a € 10,00, não múltiplo de € 1,00, o valor da taxa é ar-
redondado, por defeito ou por excesso, para o múltiplo de € 1,00 mais 
próximo.

3 — O valor da taxa base relativa ao “Sistema da Indústria Respon-
sável”, prevista no artigo 80.º da tabela geral de taxas anexa ao presente 
regulamento, é automaticamente atualizada a partir de 01 de março de 
cada ano civil, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 2.º da Portaria 
n.º 280/2015, de 15 de setembro.

4 — A atualização referida no número anterior deve ser feita até ao dia 
10 de março de cada ano civil, e os valores resultantes afixados nos luga-
res públicos de estilo, através de edital e publicitados no sítio institucional 
do Município de Silves, na internet, até ao dia 15 do mesmo mês, para 
vigorar a partir dessa data e durante o período de doze meses seguintes.

5 — Excetuam -se do disposto nos números anteriores, as taxas pre-
vistas na tabela geral de taxas anexa ao presente regulamento, cujos 
quantitativos e forma de atualização sejam fixados por disposição legal 
ou normativa específica.

Artigo 11.º
(Alteração das Taxas)

A alteração dos valores das taxas previstas na tabela geral de taxas 
anexa ao presente regulamento, com qualquer outro critério que não 
os mencionados no artigo anterior, efetua -se mediante alteração ao 
regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves 
e deve conter a fundamentação económico -financeira subjacente ao 
novo valor.

CAPÍTULO II
Isenções

Artigo 12.º
(Enquadramento)

1 — As isenções e reduções de taxas previstas nos artigos seguintes do 
presente capítulo II foram ponderadas em função da manifesta relevância 
da atividade desenvolvida pelos sujeitos passivos que dela beneficiam, 
assim como dos objetivos sociais e de desenvolvimento que o Município 
de Silves visa promover, desenvolver e apoiar, no âmbito da prossecução 
das respetivas atribuições, do apoio a estratos sociais desfavorecidos 
ou em situação de vulnerabilidade e da promoção, sustentabilidade e 
disseminação dos valores locais.

2 — As isenções de taxas fundamentam -se nos seguintes princípios:
a) Equidade no acesso ao serviço público prestado pelo Município 

de Silves;
b) Promoção e desenvolvimento de atividades de interesse público 

municipal, de natureza social, humanitária, cultural e desportiva; e,
c) Promoção do desenvolvimento económico e social e da compe-

titividade local.

Artigo 13.º
(Direito à isenção de Taxa)

As isenções do pagamento de taxas previstas nos artigos seguintes do 
presente capítulo II, não dispensam os seus beneficiários do cumprimento 
das demais formalidades legais e regulamentares aplicáveis, nomea-
damente da apresentação de requerimento para emissão de licença ou 
autorização administrativa, ou de comunicação prévia, quando exigidas, 
nos termos da lei ou dos regulamentos municipais.

Artigo 14.º
(Isenções gerais)

1 — Estão isentas do pagamento das taxas previstas no presente 
regulamento, e na respetiva tabela geral de taxas anexa, as entidades 
públicas ou privadas a quem a lei confira tal isenção.

2 — Estão ainda isentas do pagamento de taxas, desde que relativas 
a atos e factos que se destinem à direta e imediata prossecução dos seus 
fins estatutários, as seguintes entidades:

a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa, que bene-
ficiam do estatuto de utilidade pública, declarado nos termos da lei, e as 
instituições particulares de solidariedade social, desde que legalmente 
constituídas;

b) As associações ou fundações culturais, sociais, humanitárias, des-
portivas e/ou recreativas, bem como os clubes e coletividades, com sede 
no concelho de Silves, desde que legalmente constituídas; e,

c) As pessoas coletivas religiosas.

Artigo 15.º
(Pessoas com deficiência)

Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo seguinte, as 
pessoas portadoras de deficiência e/ou grau de incapacidade igual ou 
superior a 60 %, devidamente comprovada nos termos da legislação 
geral, que pretendam exercer ou renovar uma atividade ou fazer uso do 
domínio municipal, nos termos definidos nos artigos 25.º, 33.º, n.os 1 
e 4, alíneas m) e s), 36.º e 40.º da tabela geral de taxas, estão isentas 
do pagamento das respetivas taxas, desde que essa atividade ou uso 
não seja incompatível com o tipo de deficiência de que o requerente 
é portador.

Artigo 16.º
(Edificação e urbanização)

1 — Estão isentas do pagamento das taxas urbanísticas previstas no 
capítulo VIII da tabela geral de taxas:

a) As pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, desde que 
beneficiem expressamente do regime de isenção por força da lei;

b) As entidades referidas no n.º 2 do artigo 14.º, quando esteja em 
causa a realização de obras de construção, alteração, ampliação ou 
demolição de edificações, que sejam afetas diretamente ao exercício 
dos seus fins estatutários;

c) As pessoas isoladas ou inseridas num agregado familiar, cujo 
rendimento mensal (per capita) ilíquido seja igual ou inferior a 65 % 
do valor do indexante dos apoios sociais, quando esteja em causa a 
realização de obras de construção de habitação própria e permanente 
ou a realização de obras de recuperação, beneficiação e/ou reabilitação, 
que visem conferir adequadas características de desempenho e de se-
gurança funcional, estrutural e construtiva a uma habitação, e onde se 
inclui, designadamente, o melhoramento das condições de segurança e 
salubridade e a erradicação de barreiras arquitetónicas;

d) As pessoas portadoras de deficiência e/ou grau de incapacidade 
igual ou superior a 60 %, devidamente comprovada nos termos da 
legislação geral, quando esteja em causa a realização de obras de recu-
peração, beneficiação e/ou reabilitação, que visem conferir adequadas 
características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e 
construtiva a uma habitação, e onde se inclui, designadamente, o me-
lhoramento das condições de segurança e salubridade e a erradicação 
de barreiras arquitetónicas;

e) As entidades que realizem operações urbanísticas no âmbito da 
execução de contratos de desenvolvimento de habitação social ou de 
programas desenvolvidos no domínio da política municipal de habitação 
social, que implique a construção de fogos destinados à habitação de 
custos controlados, devidamente validados pelo Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana; e,

f) As pessoas singulares ou coletivas que promovam operações urba-
nísticas integradas em iniciativas empresariais de interesse municipal 
que sejam objeto de contratualização com o Município de Silves e que 
impliquem o exercício de atividade económica relevante da qual resulte 
o desenvolvimento sustentado para o concelho de Silves, mediante o 
cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos:

g) Contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente urbano;
i) Contribuir para a valorização do património municipal ou sob 

gestão do Município de Silves, ou do património classificado ou em 
vias de classificação;

ii) Contribuir para a criação de postos de trabalho;
iii) Contribuir para a diversificação do tecido empresarial local; e,
iv) Contribuir para o exercício de atividades económicas suscetíveis 

de serem consideradas inovadoras.

2 — Não há lugar ao reconhecimento das isenções previstas nas 
alíneas b), c) e d), do número anterior, quando a edificação construída ou 
intervencionada, totalmente ou parte dela, seja destinada a ser colocada 
no mercado concorrencial, imobiliário ou de arrendamento.

3 — Quando, dentro dos 5 anos seguintes ao licenciamento, comuni-
cação prévia e autorização de utilização de edificações isentas de taxas 
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urbanísticas, lhes vier a ser dado, total ou parcialmente, um fim que 
exclua a isenção, o Município de Silves pode promover a cobrança das 
taxas correspondentes.

4 — Os beneficiários da isenção prevista na alínea f) do n.º 1 do 
presente artigo estão obrigados:

a) A manter o investimento por um período de 10 anos, contado da 
data da emissão da autorização de utilização da operação urbanística 
executada com isenção do pagamento de taxas urbanísticas;

b) Fornecer, anualmente, ao Município de Silves os documentos com-
provativos do cumprimento das obrigações tributárias e contributivas;

c) Cumprir todas as obrigações legais e regulamentares aplicáveis; e,
d) Prestar todas as informações solicitadas pelo Município de Silves 

necessárias à fiscalização, controlo e acompanhamento da execução do 
contrato mencionado na alínea f) do n.º 1 do presente artigo, nomeada-
mente no cumprimento dos objetivos e pressupostos dos projetos e das 
condições prévias de suporte ao reconhecimento da isenção do pagamento 
de taxas urbanísticas.

5 — Não estão sujeitas ao pagamento das taxas pela realização, ma-
nutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas e de compensação:

a) As obras de conservação, beneficiação, recuperação, reconstrução, 
ampliação e alteração de imóveis classificados ou em vias de classifi-
cação, bem como de imóveis integrados em conjuntos ou sítios classi-
ficados ou em vias de classificação;

b) As operações urbanísticas que criem, reabilitem, regenerem ou 
requalifiquem edificações destinadas a habitação, alojamento local, 
comércio e/ou serviços, nos centros históricos urbanos do concelho de 
Silves, delimitados em plano municipal de ordenamento do território 
ou por deliberação da Assembleia Municipal de Silves, ou em área de 
reabilitação urbana;

c) As operações urbanísticas inseridas em projetos de polarização 
empresarial, tais como parques ou pólos empresariais de iniciativa 
privada ou municipal, incluindo aquelas em que o Município de Silves 
participe em associação ou parceria com outras entidades públicas ou 
privadas; e,

d) As operações urbanísticas que visem exclusivamente a redução 
ou eliminação de barreiras arquitetónicas ou a adaptação de imóveis a 
pessoas com mobilidade condicionada.

6 — Beneficiam de redução das taxas pela realização, manutenção e 
reforço das infraestruturas urbanísticas ou de compensação:

a) Os jovens ou jovens casais, com idade compreendida entre os 18 e 
os 35 anos, para a realização de obras de construção de habitação própria 
e permanente — redução de 50 % no valor referente à aplicação da taxa 
pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas;

b) As edificações que constituam respostas sociais para pessoas idosas, 
crianças na primeira infância e pessoas portadoras de deficiência e/ou 
doença, através de serviços e equipamentos adequados, cujo objetivo 
é garantir e privilegiar o apoio à família e a pessoas dependentes e 
vulneráveis — redução de 50 % no valor referente à aplicação da taxa 
pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas;

c) As edificações que promovam a sustentabilidade ambiental, por 
uso de cortiça no edifício, como revestimento e/ou material de acaba-
mento em paredes e/ou pisos, numa percentagem mínima de 20 % da 
área de construção, ou ainda os edifícios com projetos de desempenho 
energético “A” ou superior de acordo com o pré -certificado emitido 
por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética 
dos Edifícios — redução de 40 % no valor referente à aplicação da taxa 
pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas, 
devendo os factos geradores da redução serem comprovados em sede de 
tramitação do pedido de emissão do alvará de autorização de utilização, 
sob pena de pagamento da restante taxa;

d) As operações urbanísticas em áreas classificadas como espaços de 
atividades económicas delimitadas em planos municipais de ordena-
mento do território, que impliquem um investimento igual ou superior 
a € 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil euros), e a criação de postos 
de trabalho, em número igual ou superior a 15 — redução de 20 % no 
valor referente à aplicação da taxa pela realização, manutenção e reforço 
das infraestruturas urbanísticas;

e) As operações urbanísticas relativas à instalação de estabelecimentos 
industriais, armazéns, explorações agrícolas ou unidades produtivas agro-
pecuárias, bem como a sua alteração ou ampliação, que impliquem um 
investimento igual ou superior a € 400.000,00 (Quatrocentos mil euros),
e a criação de postos de trabalho, em número igual ou superior a 5 — re-
dução de 20 % no valor referente à aplicação da taxa pela realização, 
manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas;

f) As operações urbanísticas relativas à instalação de empreendimentos 
turísticos no espaço rural — casas de campo, agroturismo e hotéis rurais, 
bem como a sua alteração ou ampliação, que impliquem um investimento 

igual ou superior a € 200.000,00 (Duzentos mil euros), e a criação de 
postos de trabalho, em número igual ou superior a 2 — redução de 15 % 
no valor referente à aplicação da taxa pela realização, manutenção e 
reforço das infraestruturas urbanísticas;

g) As operações urbanísticas relativas à instalação de outros em-
preendimentos turísticos, bem como a sua alteração ou ampliação, 
que impliquem um investimento igual ou superior a € 2.000.000,00
(Dois milhões de euros), e a criação de postos de trabalho, em número 
igual ou superior a 50 — redução de 10 % no valor referente à aplica-
ção da taxa pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas 
urbanísticas;

h) As operações urbanísticas abrangidas pelo contrato referido no n.º 3 
do artigo 25.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação — re-
dução de 20 % no valor referente à aplicação da taxa pela realização, 
manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas; e,

i) Os edifícios geradores de impacte semelhante a operação de lo-
teamento urbano, em que não haja lugar ao pagamento de compensa-
ção — redução de 20 % do valor relativo a espaços verdes e de utilização 
coletiva e equipamentos.

7 — Os beneficiários da redução de taxa pela realização, manutenção 
e reforço das infraestruturas urbanísticas prevista na alínea a) do n.º 6, 
que alienem a edificação destinada a habitação própria e permanente, 
dentro dos 8 anos seguintes ao seu licenciamento, comunicação prévia 
e autorização de utilização, podem ser obrigados pelo Município de 
Silves a proceder ao pagamento do montante pecuniário da taxa alvo 
de redução.

8 — Os beneficiários da redução de taxa mencionada no número 
anterior devem prestar todas as informações solicitadas pelo Município 
de Silves necessárias à fiscalização, controlo e acompanhamento da 
manutenção dos pressupostos de facto e de direito que permitiram o 
reconhecimento daquela redução de taxa.

9 — Os beneficiários das reduções de taxas pela realização, manuten-
ção e reforço das infraestruturas urbanísticas previstas nas alíneas b) e d) 
a i) do n.º 6 devem apresentar anualmente, e durante o prazo máximo de 
10 anos, a prova documental do cumprimento das condições estipuladas 
naquelas alíneas.

10 — A não apresentação da prova referida no número anterior ou a 
verificação do não cumprimento das condições estipuladas nas alíneas b) 
e d) a i) do n.º 6, nomeadamente a manutenção dos postos de traba-
lho criados, pode implicar a perda do direito à redução de taxas pela 
realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas, e a 
possibilidade do Município de Silves exigir o pagamento do montante 
pecuniário alvo de redução.

Artigo 17.º
(Ocupação do espaço público por motivo

de operações urbanísticas)
As obras de conservação, beneficiação, recuperação, reconstrução, 

ampliação e alteração de imóveis classificados ou em vias de classifi-
cação, bem como de imóveis situados nos centros históricos urbanos 
do concelho de Silves ou em área de reabilitação urbana, que sejam 
reconhecidos pela Câmara Municipal de Silves como de valor histórico 
ou arquitetónico, podem obter a isenção do pagamento das taxas respe-
tivas de ocupação do espaço público durante o período de três meses, 
prorrogável por igual período a pedido fundamentado do interessado.

Artigo 18.º
(Fornecimento de cartografia e outra informação geográfica)
As instituições de ensino superior e/ou seus alunos estão isentos do 

pagamento das taxas devidas pelo fornecimento de cartografia e outra 
informação geográfica, e que constam do artigo 85.º da tabela geral de 
taxas, mediante a apresentação de documento emitido pela instituição 
de ensino que justifique aquele pedido de fornecimento com base na 
realização de estudos ou teses académicas, e sob a condição de vir a 
constar a referência ao apoio institucional do Município de Silves nesses 
mesmos estudos ou teses, e que, no caso da sua eventual publicação, 
deverão ser gratuitamente disponibilizados à autarquia.

Artigo 19.º
(Equipamentos culturais)

1 — As associações, coletividades e instituições de natureza cultural, 
legalmente constituídas e sem fins lucrativos, que pretendam obter a 
cedência de utilização dos equipamentos culturais da propriedade do 
Município de Silves ou sob administração municipal, designadamente 
a Biblioteca Municipal de Silves, a Casa da Cultura Islâmica e Medi-
terrânica e o Teatro Mascarenhas Gregório, para a realização de eventos 
e atividades culturais, compatíveis com a natureza desses equipamen-
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tos, ficam isentas do pagamento das taxas previstas nos artigos 88.º, 
89.º e 91.º da tabela geral de taxas, mediante deliberação favorável da 
Câmara Municipal de Silves e celebração de protocolo de cooperação 
cultural com o Município de Silves, que vise a diversificação da oferta 
cultural, a promoção da realização de eventos e programas culturais, o 
desenvolvimento cultural do concelho de Silves e/ou a prossecução de 
outros fins públicos em benefício da comunidade.

2 — Os partidos políticos e as associações sindicais e patronais que 
pretendam obter a cedência de utilização da Biblioteca Municipal de 
Silves e do Teatro Mascarenhas Gregório, para a realização de atividades, 
eventos e reuniões de natureza política ou do interesse dos seus associa-
dos, que se afigurem compatíveis com a natureza desses equipamentos 
e desde que não perturbem o seu normal e regular funcionamento, 
ficam isentas do pagamento das taxas previstas nos artigos 88.º e 91.º 
da tabela geral de taxas.

3 — Os particulares que realizem atividades ou eventos culturais 
apoiados, coorganizados ou em parceria com o Município de Silves, nos 
equipamentos culturais da propriedade do Município de Silves ou sob 
administração municipal, estão isentos do pagamento das taxas previstas 
nos artigos 86.º a 91.º da tabela geral de taxas.

4 — A utilização dos equipamentos culturais da propriedade do Mu-
nicípio de Silves ou sob administração municipal, para realização de 
filmagens de filmes, séries ou documentários de interesse público ou 
dos quais resulte a projeção e boa imagem do concelho de Silves a nível 
internacional, nacional, regional e/ou local, está isenta do pagamento das 
taxas previstas nos artigos 86.º, n.º 4, 87.º, n.º 2, 88.º, n.º 4, 89.º, n.º 4, 
90.º, n.º 2, e 91.º, n.º 4, da tabela geral de taxas.

Artigo 20.º
(Equipamentos desportivos)

1 — As associações, coletividades e clubes de natureza desportiva, 
legalmente constituídos e sem fins lucrativos, que pretendam obter a 
cedência de utilização dos equipamentos desportivos da propriedade do 
Município de Silves ou sob administração municipal, designadamente 
os Estádios Municipais, os Pavilhões Desportivos ou o Campo Muni-
cipal de Ténis, para a realização de eventos ou atividades desportivas, 
compatíveis com a natureza desses equipamentos, ficam isentos do 
pagamento das taxas previstas nos artigos 92.º a 97.º da tabela geral de 
taxas, mediante deliberação favorável da Câmara Municipal de Silves 
e celebração de contrato -programa de desenvolvimento desportivo com 
o Município de Silves, que vise a diversificação da oferta desportiva, a 
promoção da realização de eventos e atividades desportivas, o desenvol-
vimento desportivo do concelho de Silves e/ou a prossecução de outros 
fins públicos em benefício da comunidade.

2 — Os particulares que realizem atividades ou eventos desportivos 
apoiados, coorganizados ou em parceria com o Município de Silves, 
nos equipamentos desportivos da propriedade do Município de Silves 
ou sob administração municipal, estão isentos do pagamento das taxas 
previstas nos artigos 92.º a 97.º da tabela geral de taxas.

3 — A utilização dos equipamentos desportivos da propriedade do 
Município de Silves ou sob administração municipal, para realização de 
filmagens de eventos ou atividades desportivas de interesse público ou 
dos quais resulte a projeção e boa imagem do concelho de Silves a nível 
internacional, nacional, regional e/ou local, está isenta do pagamento das 
taxas previstas nos artigos 92.º a 97.º da tabela geral de taxas.

Artigo 21.º
(Ocupação e utilização do domínio municipal)

A ocupação e utilização do domínio público ou privado municipal, 
na área territorial da freguesia de São Marcos da Serra, beneficiam de 
uma redução de 20 % no valor das taxas previstas nos artigos 33.º e 34.º 
da tabela geral de taxas.

Artigo 22.º
(Suportes publicitários e publicidade)

Em matéria de publicidade, beneficiam de isenção do pagamento 
das taxas previstas no presente regulamento e na respetiva tabela geral 
de taxas:

a) As placas, tabuletas ou outros elementos de identificação afixa-
dos nas sedes e instalações das Freguesias e Uniões de Freguesias do 
concelho de Silves;

b) Os anúncios respeitantes aos serviços e horários de transportes 
coletivos públicos;

c) Os cartazes ou qualquer outro suporte de divulgação de iniciativas, 
de campanhas ou de propaganda de natureza política;

d) Os comunicados, notas oficiosas e demais esclarecimentos relativos 
à atividade de órgãos de soberania, da administração central, regional 
ou local;

e) Os suportes e mensagens publicitárias isentos de controlo prévio 
municipal;

f) As mensagens publicitárias ou quaisquer formas de comunicação 
de natureza comercial ou promocional, independentemente do suporte 
utilizado para a sua difusão, que visem promover ou impulsionar bens, 
produtos, serviços, marcas, ideias, princípios ou iniciativas, quando 
ancoradas em projetos, programas ou planos do Município de Silves ou 
de carácter iminentemente público e de relevante interesse local; e,

g) Outras comunicações que resultem de imposição legal.

Artigo 23.º
(Acampamentos ocasionais)

1 — A apresentação de comunicação prévia à Câmara Municipal de 
Silves, para a realização de qualquer acampamento ocasional por parte 
das organizações reconhecidas pela World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts e pela World Organization of the Scout Movement, 
está isenta do pagamento das taxas previstas no artigo 26.º da tabela 
geral de taxas.

2 — Em situações de acampamentos ocasionais associados a even-
tos considerados relevantes e importantes para o Município de Silves, 
a Câmara Municipal de Silves pode, mediante deliberação, isentar a 
organização do evento do pagamento das taxas previstas no artigo 26.º
da tabela geral de taxas.

Artigo 24.º
(Isenções excecionais)

1 — Excecionalmente, o Município de Silves pode isentar o paga-
mento de taxas, ou reduzir o seu montante, quando esteja em causa a 
prática de atos ou a realização de atividades ou eventos de manifesto e 
relevante interesse público municipal.

2 — No caso previsto no número anterior, compete à Assembleia 
Municipal de Silves, por proposta da Câmara Municipal de Silves, 
através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da res-
petiva despesa fiscal, conceder isenções ou reduções relativamente ao 
pagamento de taxas previstas na tabela geral de taxas anexa ao presente 
regulamento.

Artigo 25.º
Iniciativas empresariais de interesse municipal)

1 — Para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 16.º do 
presente regulamento, são consideradas iniciativas empresariais de in-
teresse municipal as iniciativas económicas que obtenham a declaração 
de interesse municipal e cujos promotores, à data do pedido de reco-
nhecimento de isenção do pagamento de taxas urbanísticas, satisfaçam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Sejam empresários em nome individual, estabelecimentos indivi-
duais de responsabilidade limitada, sociedades comerciais ou coopera-
tivas, com sede no concelho de Silves;

b) Estejam legalmente constituídos e cumpram as normas legais e 
regulamentares para o exercício da sua atividade;

c) Tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições 
devidas à Segurança Social em Portugal ou ao Estado de que sejam 
nacionais ou em que se situe o estabelecimento principal;

d) Tenham a sua situação tributária regularizada relativamente a 
dívidas por impostos ou outros tributos devidos ao Estado português 
ou ao Estado de que sejam nacionais ou em que se situe o estabeleci-
mento principal;

e) Tenham a sua situação tributária regularizada relativamente a dí-
vidas por impostos, taxas ou outros tributos devidos ao Município de 
Silves;

f) Não estejam insolventes, em processo de liquidação ou de cessação 
de atividade, nem terem os respetivos processos em curso; e,

g) Disponham de contabilidade organizada.

2 — O pedido de emissão de declaração de interesse municipal deve 
ser instruído com os seguintes documentos:

a) Certidão permanente do registo comercial ou senha de acesso à 
certidão permanente;

b) Declaração de início de atividade;
c) Cópia de título contratual que confira legitimidade à realização 

da intervenção urbanística que justifica o investimento a realizar no 
concelho de Silves;

d) Declarações comprovativas da verificação das condições estabe-
lecidas nas alíneas b), c) e d) do número anterior;
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e) Estudo de viabilidade económica do projeto que justifica o inves-
timento a realizar no concelho de Silves;

f) Cópia dos cartões de cidadão dos gerentes ou administradores; e,
g) Outros documentos que permitam apreciar a relevância da atividade 

económica em causa para o desenvolvimento do concelho de Silves, 
nomeadamente:

i) A sua relevância para o desenvolvimento sustentado do concelho 
de Silves;

ii) O seu contributo para a qualidade do ambiente urbano;
iii) O seu contributo para a valorização do património municipal ou 

sob gestão do Município de Silves;
iv) O seu contributo para a criação de postos de trabalho;
v) O seu contributo para a diversificação do tecido empresarial local;
vi) O seu contributo para a promoção de produtos tradicionais do 

concelho de Silves;
vii) A sua integração nas áreas do turismo e lazer, ambientais, tecno-

lógicas e design ou da saúde; ou,
viii) O seu carácter inovador.

3 — A declaração de interesse municipal é deliberada pela Câmara 
Municipal de Silves, mediante parecer prévio dos serviços municipais, 
que devem analisar os elementos instrutórios referidos no número ante-
rior, propor a emissão de declaração de interesse municipal e informar 
a possibilidade do reconhecimento de isenção do pagamento de taxas 
urbanísticas, nos termos do disposto no artigo seguinte.

4 — A declaração de interesse municipal emitida nos termos do nú-
mero anterior apenas permite o reconhecimento de isenção do pagamento 
de taxas urbanísticas, prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 16.º do pre-
sente regulamento, e não é constitutiva de quaisquer outros direitos.

5 — As isenções e reduções de taxas pela realização, manutenção e 
reforço das infraestruturas urbanísticas ou de compensação, previstas 
nos n.os 5 e 6 do artigo 16.º do presente regulamento, estão dispensadas 
da obtenção de declaração de interesse municipal.

Artigo 26.º
(Reconhecimento de isenção ou redução)

1 — As isenções e reduções previstas nos artigos anteriores do pre-
sente capítulo II são reconhecidas mediante a apresentação de reque-
rimento pelos interessados, devidamente fundamentado, e desde que 
façam prova dos factos alegados e da qualidade em que requerem, bem 
como do cumprimento dos requisitos legais ou regulamentares que se 
mostrem aplicáveis à concreta pretensão.

2 — O pedido de reconhecimento do direito à isenção ou redução do 
pagamento de taxas deve ser formulado, sempre que possível, no requeri-
mento, ou comunicação, onde o interessado requer o deferimento, permis-
são ou admissão da pretensão material passível do pagamento de taxas.

3 — Compete aos serviços municipais informar, fundamentadamente, 
o pedido de reconhecimento do direito de isenção ou de redução do 
pagamento de taxas e proceder à determinação do montante da taxa a 
que se reporta a pretensão em causa.

4 — As isenções ou reduções do pagamento de taxas são reconhecidas 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Silves.

5 — Excetuam -se do disposto no número anterior:
a) As isenções previstas no artigo 16.º, n.º 1, alíneas c) e d), cujo 

reconhecimento depende de deliberação da Câmara Municipal de Silves, 
nos termos do artigo 19.º do regulamento municipal de apoio social a 
pessoas e famílias carenciadas ou em situação de vulnerabilidade;

b) As isenções e reduções previstas nos artigos 16.º, n.os 1, alíneas e) 
e f), 5, alíneas b) a d), e 6, alíneas d) a i), 17.º, 19.º, n.º 1, 20.º, n.º 1, 
e 23.º, cujo reconhecimento depende de deliberação da Câmara Muni-
cipal de Silves; e,

c) As isenções e reduções excecionais que decorrem do artigo 24.º, 
cuja atribuição e reconhecimento depende de deliberação da Assembleia 
Municipal de Silves.

6 — A atribuição e o reconhecimento de isenção ou de redução do 
pagamento de taxas não autorizam os beneficiários a utilizar meios 
suscetíveis de lesar o interesse municipal e não abrangem as indem-
nizações pecuniárias por eventuais danos ou prejuízos causados ao 
património municipal.

Artigo 27.º
(Indeferimento de isenção)

O ato de indeferimento da atribuição e/ou do reconhecimento de 
isenção ou de redução do pagamento de taxas, deve ser notificado ao 
interessado, para, no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento das taxas 
devidas, aplicando -se o regime constante dos artigos 35.º e seguintes 
do presente regulamento.

CAPÍTULO III

Liquidação

Artigo 28.º
(Liquidação)

A liquidação das taxas previstas na tabela geral de taxas anexa ao 
presente regulamento consiste na determinação do montante a pagar 
e resulta da aplicação dos indicadores nela definidos e dos elementos 
fornecidos pelos sujeitos passivos, os quais podem ser confirmados 
pelos serviços municipais.

Artigo 29.º
(Procedimento da liquidação)

1 — A liquidação das taxas consta de documento próprio, designado 
por nota de liquidação, no qual se deve fazer referência aos seguintes 
elementos:

a) A identificação do sujeito passivo, designadamente o nome ou de-
nominação social, morada ou sede, e número de identificação fiscal;

b) A discriminação do ato ou facto sujeito a liquidação, bem como 
as respetivas quantidades;

c) O enquadramento na tabela geral de taxas anexa ao presente re-
gulamento; e,

d) O cálculo do montante a pagar, resultante da conjugação dos ele-
mentos referidos nas alíneas b) e c) do presente número.

2 — O documento mencionado no número anterior faz parte integrante 
do respetivo processo administrativo.

3 — A liquidação de taxas não precedida de processo administrativo 
faz -se nos respetivos documentos de cobrança.

4 — Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, a liquidação do 
valor das taxas urbanísticas, ocorre nos seguintes termos:

a) Nas operações urbanísticas sujeitas ao regime de comunicação 
prévia, as taxas devidas são autoliquidadas pelos respetivos interessados, 
no prazo máximo de 60 dias antes do início dos trabalhos;

b) Nas operações urbanísticas sujeitas ao regime de licenciamento 
ou de autorização de utilização, as taxas devidas são liquidadas pelos 
serviços municipais, o mais tardar, até 30 dias a contar da data do de-
ferimento da pretensão do requerente; e,

c) Excetuam -se do disposto na alínea anterior as situações de de-
ferimento tácito, nas quais os serviços municipais devem proceder à 
liquidação das taxas no prazo máximo de 30 dias a contar do requeri-
mento do interessado.

5 — A liquidação do valor das taxas devidas no âmbito dos procedi-
mentos previstos no regime do “Licenciamento Zero” ou no “Regime 
Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços 
e Restauração”, é efetuada automaticamente no “Balcão do Empreen-
dedor”, salvo nos seguintes casos em que os elementos necessários à 
realização do pagamento por via eletrónica podem ser disponibilizados 
pelo Município de Silves nesse balcão, no prazo de 5 dias após a comu-
nicação ou o pedido apresentado pelo sujeito passivo:

a) Taxas devidas pelos procedimentos que abranjam a realização de 
operações urbanísticas; e,

b) Taxas devidas pela ocupação do espaço público, cuja forma de de-
terminação não resulta automaticamente do “Balcão do Empreendedor”.

6 — Quando estejam em causa pretensões no âmbito dos procedi-
mentos de mera comunicação prévia ou de autorização, previstos no 
regime do “Licenciamento Zero” ou no “Regime Jurídico de Acesso e 
Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração”, a liqui-
dação do valor das taxas devidas ocorre com a submissão da pretensão 
do interessado no “Balcão do Empreendedor”.

7 — A liquidação do valor das taxas devidas no âmbito do “Sistema 
da Indústria Responsável”, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 169/2012, 
de 01 de agosto, é efetuada automaticamente no “Balcão do Empre-
endedor”, aquando da submissão da pretensão do interessado nessa 
plataforma eletrónica.

8 — O documento eletrónico gerado pelo “Balcão do Empreendedor” 
constitui a nota de liquidação e o comprovativo da notificação de liqui-
dação para os efeitos previstos no presente regulamento.

Artigo 30.º
(Autoliquidação nos procedimentos urbanísticos)

1 — A autoliquidação refere -se à determinação do valor da taxa a 
pagar pelo sujeito passivo, seja ele contribuinte direto, o seu substituto 
legal ou o responsável legal.
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2 — Enquanto não estiver implementado o sistema informático a 
que se refere o artigo 8.º -A do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, o Município de Silves notifica o interessado para o informar 
do valor resultante da liquidação das taxas urbanísticas devidas pelo 
deferimento da sua concreta pretensão urbanística, quando enquadrada 
no disposto no artigo 116.º, n.os 1 a 4, do referido regime jurídico, e do 
prazo concedido para promover o seu pagamento.

3 — No seguimento da notificação referida no número anterior, o 
interessado deve remeter ao Município de Silves cópia do documento 
comprovativo do pagamento das taxas urbanísticas, referindo o número 
do processo de obras particulares e o nome do titular a que se refere, no 
prazo máximo de 10 dias úteis e previamente ao cumprimento do dever 
de comunicar a data do início dos trabalhos, imposto pelo artigo 80.º -A 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.

4 — Se antes de promovida a notificação referida no n.º 2, o interes-
sado optar por efetuar a autoliquidação das taxas devidas pela realização 
da operação urbanística admitida, deverá promover tal autoliquidação e 
respetivo pagamento nos termos do disposto no artigo 113.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação.

5 — No caso previsto no número anterior, o interessado deve remeter 
cópia do documento comprovativo do pagamento das taxas urbanísticas 
ao Município de Silves, no prazo máximo de 10 dias úteis e previamente 
à prestação de informação sobre o início dos trabalhos, em conformidade 
com o disposto no artigo 80.º -A do Regime Jurídico da Urbanização e 
da Edificação.

6 — A prova do pagamento das taxas urbanísticas efetuado nos ter-
mos do n.º 4 do presente artigo deve ficar arquivada na obra, junto ao 
livro de obra, sob pena de presunção ilidível de que o dono da obra não 
efetuou aquele pagamento.

7 — Caso o Município de Silves venha a apurar que o montante pago 
pelo interessado na sequência da autoliquidação é inferior ao valor 
efetivamente devido, deve este último ser notificado do valor correto a 
pagar, bem como do prazo para efetuar o respetivo pagamento.

8 — A falta de pagamento do valor referido no número anterior dentro 
do prazo fixado pelo Município de Silves tem por efeito a extinção do 
procedimento urbanístico em curso.

9 — Caso o Município de Silves venha a apurar que o montante pago 
pelo interessado na sequência da autoliquidação é superior ao valor 
efetivamente devido, deve este último ser notificado do valor correto a 
pagar, sendo -lhe restituído o montante pago em excesso.

Artigo 31.º
(Regra específica de liquidação)

1 — O cálculo das taxas, cujo quantitativo esteja indexado ao ano, 
mês, semana ou dia, far -se -á em função do calendário.

2 — Nos termos do disposto no número anterior, considera -se semana 
de calendário o período de segunda -feira a domingo.

Artigo 32.º
(Liquidação aquando de deferimento tácito)

São aplicáveis no caso do deferimento tácito as taxas previstas para 
o deferimento expresso.

Artigo 33.º
(Notificação da liquidação)

1 — A liquidação é notificada ao interessado por correio postal ou 
por via eletrónica simples ou, se a lei o exigir, por carta registada, com 
aviso de receção.

2 — Da notificação da liquidação deve constar a decisão, os funda-
mentos de facto e de direito, os meios de defesa contra o ato de liquida-
ção, o autor do ato e a menção da respetiva delegação ou subdelegação 
de competências, bem como o prazo para o pagamento voluntário.

3 — Quando a notificação for remetida por correio eletrónico, sê -lo -á 
em documento em formato digital (pdf) e solicitado recibo eletrónico 
de entrega e leitura.

4 — Quando a notificação for efetuada por carta registada com aviso 
de receção, esta considera -se realizada na data da assinatura do referido 
aviso e tem -se por efetuada na própria pessoa do notificando, mesmo 
quando o aviso de receção haja sido assinado por terceiro presente no 
domicílio daquele, presumindo -se, neste caso, que a carta foi oportu-
namente entregue ao destinatário.

5 — No caso de a carta registada com aviso de receção ser devolvida 
pelo facto de o destinatário se ter recusado a recebê -la ou não a ter 
levantado no prazo previsto no regulamento dos serviços postais e não 
se comprovar que, entretanto, comunicou a alteração do seu domicílio 
fiscal, a notificação será efetuada nos 15 dias seguintes à devolução, 
pelo mesmo meio e forma, presumindo -se o destinatário notificado no 
3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando 

esse dia não seja útil, ainda que a carta não seja recebida ou levantada, 
sem prejuízo de o notificando poder provar justo impedimento ou a 
impossibilidade de comunicação de alteração do domicílio no prazo 
legalmente previsto.

6 — A notificação pode igualmente ser feita nos serviços municipais 
do Município de Silves, devendo o notificado ou o seu representante 
assinar o comprovativo do recebimento, que terá os mesmos efeitos da 
assinatura de aviso de receção.

Artigo 34.º
(Revisão do ato de liquidação)

1 — Quando se verifique que, na liquidação das taxas, se cometeram 
erros ou omissões imputáveis aos serviços municipais, haverá lugar, 
oficiosamente ou por iniciativa do sujeito passivo, à revisão do ato de 
liquidação pelo respetivo serviço liquidatário, no prazo máximo de 
4 anos e com fundamento em erro de facto ou de direito.

2 — A revisão de um ato de liquidação do qual resultou prejuízo para 
o Município de Silves obriga o serviço liquidatário respetivo a promover 
de imediato a liquidação adicional oficiosa.

3 — No seguimento da realização da liquidação adicional oficiosa 
nos termos do número anterior, o devedor deve ser notificado, por 
carta registada com aviso de receção, para, no prazo de 15 dias, pagar a 
diferença, sob pena de, não o fazendo, se proceder à cobrança coerciva 
do valor em dívida.

4 — Da notificação devem constar os fundamentos da liquidação 
adicional, o montante, o prazo para pagamento e ainda a advertência de 
que o não pagamento dentro do prazo estabelecido implica a cobrança 
coerciva nos termos legais.

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

6 — Sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional a que haja 
lugar, sempre que o erro do ato de liquidação for imputável ao próprio 
sujeito passivo, nomeadamente por falta ou inexatidão de declaração 
a cuja apresentação estivesse obrigado nos termos das normas legais 
e regulamentares aplicáveis, será este responsável pelas despesas e 
encargos que a sua conduta tenha causado.

7 — Quando, por erro imputável aos serviços municipais, tenha sido 
liquidada e cobrada quantia superior à devida e não tenha decorrido o 
prazo de 4 anos sobre o pagamento, deve o serviço liquidatário, in-
dependentemente de reclamação ou impugnação do interessado, pro-
mover de imediato a restituição oficiosa da quantia que foi cobrada 
indevidamente.

8 — Quando o quantitativo resultante da revisão do ato de liquidação 
seja igual ou inferior a € 5,00, não haverá lugar à sua cobrança, nem à 
sua devolução.

9 — A introdução de alterações ou modificações no facto tributário, 
a pedido ou por influência do sujeito passivo, que impliquem um desa-
gravamento ou a diminuição do valor das taxas devidas, não conferem 
qualquer direito à restituição de quantia cobrada.

CAPÍTULO IV

Pagamento e incumprimento

SECÇÃO I

Pagamento

Artigo 35.º
(Pagamento)

1 — Não pode ser praticado nenhum ato ou facto, ou utilizado qual-
quer bem, sem prévio pagamento das taxas previstas na tabela geral de 
taxas anexa ao presente regulamento, salvo nos casos expressamente 
permitidos.

2 — A desistência ou o indeferimento do pedido de licenciamento 
ou de autorização, bem como a rejeição de comunicação prévia, não 
conferem o direito ao reembolso ou à restituição do valor da taxa co-
brada aquando da submissão de pretensão particular à apreciação do 
Município de Silves.

Artigo 36.º
(Modo de pagamento)

1 — O pagamento das taxas pode ser efetuado em numerário, por 
cheque emitido à ordem do Município de Silves, vale postal, débito 
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em conta, transferência bancária ou por outros meios utilizados pelos 
serviços dos correios ou pelas instituições de crédito que a lei expres-
samente autoriza.

2 — O pagamento das taxas pode ainda ser efetuado por dação em 
cumprimento ou por compensação, quando tal seja compatível com o 
interesse público.

3 — Nos serviços municipais é afixada informação com a indicação 
da instituição de crédito e do número de conta bancária titulada pelo 
Município de Silves, onde é possível efetuar o pagamento das taxas por 
depósito ou transferência bancária.

Artigo 37.º
(Pagamento na Tesouraria)

1 — Sempre que seja emitida guia de recebimento, as taxas previstas 
na tabela geral de taxas anexa ao presente regulamento devem ser pagas 
no serviço de tesouraria do Município de Silves.

2 — No caso do interessado não proceder ao pagamento do documento 
de receita, será o mesmo anulado pelo serviço municipal competente.

3 — Sempre que existam para cobrança várias taxas, da mesma espé-
cie e do mesmo valor, podem as mesmas ser debitadas coletivamente, 
indicando -se o número, o valor unitário e o valor global.

Artigo 38.º
(Prazos de pagamento)

1 — A taxa inicial ou de submissão de pretensão particular à aprecia-
ção do Município de Silves é paga em simultâneo com a formalização 
do pedido de concessão de licença ou de autorização, ou, tratando -se de 
comunicação prévia, no momento em que esta for efetuada.

2 — No caso de comunicação prévia, o valor da taxa a pagar, aquando 
da realização da mesma, consiste no somatório do valor da taxa inicial 
e do valor da taxa devida pela atividade, ato ou facto sujeito a comu-
nicação.

3 — O valor da taxa devida pela atividade, ato ou facto sujeito a 
licenciamento ou autorização é pago após o deferimento expresso ou 
tácito da pretensão.

4 — O prazo para pagamento voluntário das taxas referidas no nú-
mero anterior é de 30 dias, contado a partir da data da notificação para 
pagamento efetuada pelos serviços municipais competentes, salvo nos 
casos em que a lei fixe prazo específico diferente.

5 — Nos casos em que o ato ou facto já tenha sido praticado, ou o 
bem utilizado, sem o necessário licenciamento ou autorização, o prazo 
para pagamento voluntário é de 15 dias, contado a partir da data da 
notificação para pagamento.

Artigo 39.º
(Regras de contagem de prazos de pagamento)

1 — Os prazos para pagamento são contínuos, não se suspendendo 
aos sábados, domingos e feriados.

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

Artigo 40.º
(Pagamento extemporâneo)

São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obri-
gação de pagamento de taxas previstas na tabela geral de taxas anexa 
ao presente regulamento.

Artigo 41.º
(Pagamento em prestações)

1 — O pagamento em prestações de taxas pode ser autorizado, desde 
que se encontrem reunidas as condições para o efeito nos termos da lei 
geral tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
designadamente quando o requerente comprove que a sua situação eco-
nómica não lhe permite o pagamento integral da dívida tributária de uma 
só vez, durante o prazo estabelecido para o pagamento voluntário.

2 — O pedido de pagamento de taxas em prestações deve conter 
a identificação do requerente e da natureza da dívida, a indicação do 
número de prestações pretendido e dos motivos que fundamentam o 
pedido, e ser instruído com os documentos comprovativos dos funda-
mentos invocados.

3 — No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação 
mensal corresponderá ao total do montante em dívida dividido pelo 
número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de cada prestação 
os juros de mora, contados sobre o respetivo montante desde o termo 

do prazo para pagamento voluntário até à data do pagamento efetivo de 
cada uma das prestações.

4 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o pagamento 
faseado não pode implicar prestações de valor inferior a € 20,00
(Vinte euros), não pode ir além de dezoito meses, e, consoante os casos, 
pode ficar condicionado à prestação de caução.

5 — O pagamento das taxas urbanísticas referidas nos n.os 2 a 4 do 
artigo 116.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação pode, 
por deliberação da Câmara Municipal de Silves, ser fracionado até ao 
termo do prazo de execução fixado no alvará ou comunicação prévia, 
desde que seja prestada caução nos termos do artigo 54.º do referido 
regime jurídico.

6 — O pagamento de cada prestação deve ocorrer durante o mês a 
que esta corresponder.

7 — A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento 
imediato das seguintes, assegurando -se a cobrança coerciva da dívida 
remanescente, mediante a extração da respetiva certidão de dívida tri-
butária, para instauração de processo de execução fiscal.

8 — Com exceção do disposto no n.º 5, compete ao Presidente da 
Câmara Municipal de Silves autorizar o pagamento de taxas em pres-
tações.

9 — Com exceção do disposto no n.º 5, exclui -se do âmbito de aplica-
ção do presente artigo o pagamento das taxas devidas pela apresentação 
de comunicação prévia.

Artigo 42.º
(Licenças ou autorizações renováveis)

1 — Sem prejuízo do disposto em lei ou regulamento especial, o 
pagamento das taxas referentes às licenças ou autorizações renováveis, 
efetua -se nos seguintes termos:

a) As anuais: nos 30 dias anteriores ao término do prazo;
b) As semestrais: nos 15 dias anteriores ao término do prazo; e,
c) As mensais: nos 10 dias anteriores ao término do prazo.

2 — Para cobrança das taxas referidas nas alíneas a) e b) do número 
anterior, o Município de Silves notifica os interessados para proceder 
ao pagamento das taxas devidas, indicando o prazo de pagamento e as 
sanções aplicáveis em caso de incumprimento.

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 44.º do presente 
regulamento, o não pagamento das taxas referentes a licenças ou au-
torizações renováveis, nos períodos referidos no n.º 1, determina a 
caducidade destas.

Artigo 43.º
(Extinção da obrigação tributária)

1 — A obrigação tributária extingue -se:
a) Pelo cumprimento da mesma, designadamente através do seu 

pagamento;
b) Por revogação, anulação, declaração de nulidade ou caducidade 

do correspondente facto gerador da obrigação tributária;
c) Por caducidade do direito de liquidação; e,
d) Por prescrição.

2 — A caducidade referida na alínea c) do número anterior ocorre se 
a liquidação não for validamente notificada ao sujeito passivo no prazo 
de 4 anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu.

3 — A prescrição referida na alínea d) do n.º 1 ocorre no prazo de
8 anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu.

4 — A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a pres-
crição.

5 — A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execu-
ção fiscal por prazo superior a 1 ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar a interrupção da prescrição, somando -se, neste caso, 
o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver decorrido até 
à data da autuação.

SECÇÃO II

Incumprimento

Artigo 44.º
(Extinção do procedimento)

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o não pagamento 
das taxas no prazo estabelecido para o efeito, implica a extinção do 
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procedimento administrativo gerador da obrigação de pagamento, bem 
como a caducidade das licenças ou autorizações renováveis.

2 — Os interessados podem obstar à extinção do procedimento 
administrativo gerador da obrigação de pagamento ou à caducidade 
das licenças ou autorizações, se realizarem o pagamento em dobro da 
quantia em falta, nos 10 dias seguintes ao termo do prazo fixado para 
o seu pagamento.

3 — O disposto no n.º 1 não se aplica aos casos em que o sujeito pas-
sivo deduza reclamação graciosa ou impugnação judicial e for prestada, 
nos termos da lei, garantia idónea.

Artigo 45.º

(Cobrança coerciva)

1 — Consideram -se em débito todas as taxas relativamente às quais 
o sujeito passivo usufruiu do facto, do serviço ou do benefício, sem o 
respetivo pagamento.

2 — Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas liquidadas e 
que constituam débitos ao Município de Silves, começam a vencer -se 
juros de mora à taxa legal em vigor.

3 — O não pagamento voluntário das taxas dentro do prazo estabe-
lecido para o efeito implica a sua cobrança coerciva, sendo extraídas as 
respetivas certidões de dívida pelos serviços municipais, para instauração 
de processo de execução fiscal, nos termos da lei.

4 — Só podem servir de base à execução fiscal os seguintes títulos:

a) Certidão extraída do título de cobrança de taxas;
b) Certidão do ato administrativo que determina a dívida a ser paga; e,
c) Qualquer outro título a que, por lei especial, seja atribuída força 

executiva.

Artigo 46.º

(Consequências do não pagamento de taxas)

Salvo se for deduzida reclamação ou impugnação e prestada, nos 
termos da lei, garantia idónea, o não pagamento de taxas devidas ao 
Município de Silves constitui fundamento de:

a) Rejeição de quaisquer requerimentos dirigidos à emissão de licen-
ças, autorizações e comunicações prévias;

b) Recusa de prestação de quaisquer serviços solicitados ao Município 
de Silves; e,

c) Determinação da cessação da possibilidade de qualquer tipo de 
utilização de bens do domínio público ou privado municipal.

CAPÍTULO V

Garantias fiscais

Artigo 47.º

(Garantias fiscais)

1 — Os sujeitos passivos da obrigação tributária podem reclamar 
graciosamente ou impugnar judicialmente a respetiva liquidação, nos 
seguintes termos estabelecidos no Regime Geral das Taxas das Autar-
quias Locais:

a) A reclamação é deduzida perante o órgão que efetuou a liquidação 
da taxa, no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da liquidação, 
presumindo -se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for 
decidida no prazo de 60 dias;

b) Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para 
o Tribunal Administrativo e Fiscal da área do Município de Silves, a 
intentar no prazo de 60 dias a contar do indeferimento; e,

c) A impugnação judicial depende da prévia dedução de reclamação.

2 — Sempre que o sujeito passivo deduzir reclamação ou impugna-
ção e for prestada, nos termos da lei, garantia idónea, designadamente 
garantia bancária, depósito em dinheiro ou seguro -caução, não será 
negada a prestação do serviço, a emissão de licença ou autorização ou 
a aceitação de comunicação prévia, ou a continuação da utilização de 
bens do domínio público ou privado municipal.

3 — Excetuam -se do disposto no n.º 1 os sujeitos passivos das obri-
gações tributárias constituídas no âmbito de procedimentos urbanísticos, 
caso em que as reclamações graciosas ou impugnações judiciais das 
respetivas liquidações devem ser deduzidas nos termos e com os efeitos 
previstos no Código de Procedimento e de Processo Tributário.

CAPÍTULO VI

Licenças, autorizações e comunicações prévias

Artigo 48.º
(Licenças e autorizações)

Na sequência do deferimento do pedido de licenciamento ou auto-
rização, e após o pagamento das taxas respetivas, o serviço municipal 
competente assegura a emissão do respetivo título, quando devido, do 
qual deve constar, para além dos demais que se encontrem previstos em 
disposição legal ou regulamentar, os seguintes elementos:

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

b) O objeto do licenciamento ou da autorização e o respetivo número 
de ordem;

c) As condições impostas no licenciamento ou na autorização;
d) O prazo de validade da licença ou da autorização; e,
e) A identificação do serviço municipal emissor.

Artigo 49.º
(Período de validade das licenças, autorizações

e comunicações prévias)
1 — As licenças, autorizações e comunicações prévias têm o prazo 

de validade nelas constante, podendo ser diárias, mensais, semestrais 
e anuais.

2 — Os prazos de validade das licenças, autorizações e comunicações 
prévias, contam -se nos termos do disposto na alínea c) do artigo 279.º 
do Código Civil, salvo disposição em contrário.

3 — Nas licenças, autorizações e comunicações prévias com termo 
certo de validade, deve constar sempre a referência ao último dia desse 
período.

4 — As licenças, autorizações e comunicações prévias caducam no 
último dia do prazo para que foram concedidas ou aceites, salvo se 
forem objeto de renovação.

Artigo 50.º
(Renovação de licenças e autorizações)

1 — As licenças e autorizações, quando sejam objeto de renovação, 
consideram -se emitidas nas condições e termos em que foram concedi-
das, sem prejuízo da atualização do valor das taxas aplicáveis.

2 — As licenças e autorizações suscetíveis de renovação anual, têm a 
duração de um ano, a contar da data da sua emissão, sendo que findo esse 
prazo podem ser renovadas automática e sucessivamente, por igual período, 
sempre que o titular pague a respetiva taxa nos termos estabelecidos no 
artigo 42.º ou no n.º 2 do artigo 44.º do presente regulamento.

3 — Salvo disposição em contrário, as licenças e autorizações mensais 
e semestrais são automaticamente renováveis sempre que o interessado 
pague a respetiva taxa.

4 — Não há lugar à renovação das licenças e autorizações quando 
ocorra qualquer uma das seguintes situações:

a) O Município de Silves, ou o interessado, comunique à outra parte, 
por escrito, a intenção de não renovação, com a antecedência mínima de:

i) 15 dias antes do termo do prazo inicial ou da sua renovação, nas 
licenças e autorizações emitidas por períodos superiores a seis meses; e,

ii) 5 dias antes do termo do prazo inicial ou da sua renovação, nas 
licenças e autorizações emitidas por períodos iguais ou inferiores a 
seis meses.

b) O interessado não pague a respetiva taxa nos termos estabelecidos no 
artigo 42.º, salvo se der cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 44.º
do presente regulamento.

5 — Excluem -se do previsto nos números anteriores todas as reno-
vações de licenças ou autorizações abrangidas por legislação ou regu-
lamento municipal específico sobre a matéria, caso em que prevalecem 
as competentes normas.

Artigo 51.º
(Atos de autorização automática)

Devem considerar -se automaticamente autorizados, mediante a sim-
ples exibição dos documentos indispensáveis à comprovação dos factos 
invocados e o correspondente pagamento das taxas devidas, os pedidos 
de emissão de segunda via de quaisquer licenças, autorizações ou outros 
documentos administrativos, por motivo de extravio ou mau estado de 
conservação.
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Artigo 52.º
(Averbamento em licenças e autorizações)

1 — Salvo disposição legal ou regulamentar expressa em contrário, 
pode ser autorizado, por despacho do Presidente da Câmara Municipal 
de Silves, o averbamento da titularidade de licenças ou autorizações, 
desde que os atos ou factos a que respeitem subsistam nas mesmas 
condições em que foram licenciados ou autorizados.

2 — O pedido de averbamento deve ser fundamentado com os factos 
que o justifiquem e deve ser apresentado no prazo de 30 dias a contar 
da verificação desses factos.

3 — Os pedidos de averbamento devem ser acompanhados de prova 
documental dos factos alegados, nomeadamente escritura pública, 
documento particular ou documento do qual conste expressamente o 
consentimento do titular da licença ou autorização objeto da pretensão 
de averbamento.

4 — Presume -se que as pessoas singulares ou coletivas que transfi-
ram a propriedade de prédios, trespassem os seus estabelecimentos ou 
instalações ou cedam a respetiva exploração, autorizam o averbamento 
das licenças ou autorizações de que sejam titulares a favor das pessoas 
a quem transmitam os seus direitos.

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

6 — São aceites pedidos de averbamento fora do prazo fixado no 
n.º 2, mediante o pagamento adicional correspondente a 50 % do valor 
da taxa respetiva.

7 — Os averbamentos das licenças e autorizações concedidas ao 
abrigo de legislação específica devem observar as respetivas disposições 
legais e regulamentares.

Artigo 53.º
(Extinção de licenciamento, autorização e comunicação prévia)
Sem prejuízo dos demais casos previstos na lei ou em regulamento, 

o licenciamento, a autorização e a comunicação prévia extinguem -se 
nas seguintes condições:

a) Renúncia voluntária do titular de licença ou autorização, nos termos 
da alínea a) do n.º 4 do artigo 50.º;

b) Morte do titular de licença, autorização ou comunicação prévia, 
ou dissolução, quando se trate de pessoa coletiva, sem prejuízo da 
eventual transmissão do licenciamento ou de autorização, nos casos 
em que tal se admita;

c) Por decisão do Município de Silves, que determine a extinção de 
licença ou autorização, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 50.º
e do artigo 51.º;

d) Por caducidade, uma vez expirado o prazo de validade de licença, 
autorização ou comunicação prévia; e,

e) Por incumprimento das condições impostas no licenciamento, 
autorização ou comunicação prévia.

Artigo 54.º
(Precariedade das licenças, autorizações e comunicações prévias)

1 — Todas as licenças ou autorizações são consideradas precárias, 
podendo o Município de Silves, por motivo de interesse público, de-
vidamente fundamentado, revogá -las a todo o tempo, sem prejuízo da 
realização da audiência prévia do respetivo titular, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo.

2 — Todas as comunicações prévias são consideradas precárias, 
podendo o Município de Silves, por motivo de interesse público, de-
vidamente fundamentado, fazer cessar os seus efeitos a todo o tempo, 
sem prejuízo da realização da audiência prévia do respetivo titular, nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.

3 — A revogação de licença ou autorização, bem como a rejeição 
de comunicação prévia, não confere ao seu titular o direito a qualquer 
indemnização ou compensação, havendo apenas lugar à devolução do 
valor da taxa correspondente ao período temporal não utilizado.

4 — Excetuam -se do disposto nos números anteriores as licenças e 
autorizações que, nos termos da lei, não sejam consideradas precárias.

CAPÍTULO VII
Requerimentos e documentos

Artigo 55.º
(Formalidades dos requerimentos)

1 — Sem prejuízo do regime especial previsto na lei, as licenças, 
autorizações ou quaisquer outras pretensões que sejam objeto de pa-

gamento de taxas previstas na tabela geral de taxas anexa ao presente 
regulamento, são requeridas mediante a apresentação de requerimento, 
acompanhado dos respetivos documentos instrutórios, quando for caso 
disso, e que deve conter:

a) A identificação do órgão administrativo a que se dirige;
b) A identificação do requerente, pela indicação do nome ou denomi-

nação social, morada ou sede, e número de contribuinte fiscal;
c) A exposição dos factos em que se baseia o pedido e, quando tal seja 

possível ao requerente, os respetivos fundamentos de direito;
d) A indicação da pretensão em termos claros e precisos; e,
e) A data e assinatura do requerente, ou de outrem a seu rogo, se o 

mesmo não souber ou não puder assinar.

2 — Cada requerimento só deve conter um pedido, salvo quanto a 
pedidos alternativos ou subsidiários.

3 — O requerimento pode ser entregue pessoalmente ou por carta, 
telefax, correio eletrónico ou, nos casos permitidos por lei, oralmente, 
devendo ser reduzido a escrito.

4 — Salvo quando a lei expressamente imponha o reconhecimento 
notarial da assinatura nos requerimentos, aquela, sempre que exigível, 
é conferida pelos serviços recetores, através da exibição do bilhete de 
identidade ou do cartão de cidadão do signatário do documento.

Artigo 56.º
(Envio de documentos)

1 — O duplicado do requerimento carimbado com o registo de entrada, 
assim como outros documentos, podem, a pedido do requerente, ser de-
volvidos por via postal, desde que tenha sido manifestado essa intenção, 
juntando ao pedido de devolução um envelope devidamente endereçado 
e estampilhado, e tenham procedido ao pagamento das competentes 
taxas, nos casos em que a liquidação se possa efetuar.

2 — Se o requerente desejar o envio de documentos sob registo postal, 
com aviso de recepção, deve juntar ao envelope referido no número 
anterior os respetivos impressos postais devidamente preenchidos, e 
assumir o pagamento de todas as despesas inerentes.

3 — O eventual extravio da documentação enviada por via postal, 
não pode, em qualquer circunstância, ser imputada aos serviços mu-
nicipais.

Artigo 57.º
(Documentos urgentes)

1 — Sempre que os requerentes solicitem, por escrito, a emissão de 
certidões ou outros documentos com carácter de urgência, nomeadamente 
licenças ou autorizações, deve ser cobrado o dobro do valor das taxas 
fixadas na tabela geral de taxas anexa ao presente regulamento.

2 — O pedido de emissão de certidões ou outros documentos é con-
siderado urgente, para efeitos do disposto no número anterior, quando 
o mesmo deva ser satisfeito no prazo máximo de cinco ou menos dias 
úteis a contar da data da respetiva entrada do requerimento ou da data 
do despacho deste, conforme a satisfação do pedido dependa ou não 
desta última formalidade.

3 — Nos casos referidos no n.º 1 não há lugar a isenção ou redução 
de taxas, com exceção das que decorram diretamente da lei.

Artigo 58.º
(Buscas)

1 — Sempre que o interessado na emissão de uma certidão, ou na 
obtenção de um documento, não indique o ano de emissão do documento 
original, são cobradas buscas por cada ano de pesquisa, excluindo o ano 
de apresentação da petição ou aquele que é indicado pelo interessado.

2 — O limite máximo de buscas é de 20 anos.
3 — Não se aplica o disposto nos números anteriores sempre que os 

serviços municipais estejam dotados de equipamentos informáticos que 
permitam a rápida deteção dos elementos a certificar ou do documento 
solicitado.

Artigo 59.º
(Restituição de documentos)

1 — Sempre que possível, a comprovação de declarações ou de factos 
faz -se 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 legais sub-
sequentes, são restituídos aos interessados ou aos seus representantes, 
preferencialmente no ato de apresentação ou por remessa postal, se a 
primeira solução não for viável.

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

3 — Só são retidos os documentos que permanentemente sejam ne-
cessários nos processos, sendo prestada esta informação por escrito, 
sempre que solicitada.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

Artigo 60.º
(Pagamento a peritos)

Os honorários de peritos que tomem parte em vistorias, auditorias, 
avaliações, inspeções ou outros serviços, e que sejam pagos pelo or-
çamento municipal, acrescem ao valor das taxas devidas ao Município 
de Silves.

Artigo 61.º
(Arredondamento nas medidas)

Quando as taxas previstas na tabela geral de taxas anexa ao presente 
regulamento sejam cobradas em metros lineares, metros quadrados ou 
metros cúbicos, há sempre lugar ao arredondamento para a unidade 
imediatamente superior.

Artigo 62.º
(Comunicação prévia)

No âmbito do presente regulamento, o regime da comunicação prévia 
aplica -se a todas situações em que a lei prevê a produção de determinados 
efeitos jurídico -administrativos e o seu aproveitamento pelo interessado 
não dependa da emissão de um ato administrativo procedimentalizado, 
mas resulte, de forma imediata, da mera comunicação prévia pelo in-
teressado do preenchimento dos correspondentes pressupostos legais 
e regulamentares.

Artigo 63.º
(Procedimentos especiais)

Os procedimentos administrativos especiais são regulados pelas respe-
tivas leis e pelas disposições dos regulamentos municipais especialmente 
aplicáveis, embora sem prejuízo da aplicação subsidiária das regras 
constantes do presente regulamento.

Artigo 64.º
(Legislação subsidiária)

De acordo com a natureza das matérias, às relações jurídico -tributárias 
geradoras da obrigação de pagamento de taxas ao Município de Sil-
ves aplicam -se subsidiariamente ao presente regulamento, designa-
damente:

a) A “Lei das Finanças Locais”, aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 
03 de setembro;

b) O “Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais”, aprovado pela 
Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro;

c) O “Regime Jurídico das Autarquias Locais”, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro;

d) A “Lei Geral Tributária”, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, 
de 17 de dezembro;

e) O “Código de Procedimento e Processo Tributário”, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de outubro;

f) O “Código do Procedimento Administrativo”, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro;

g) O “Regime do Licenciamento Zero”, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 48/2011, de 01 de abril;

h) O “Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comér-
cio, Serviços e Restauração”, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro;

i) O “Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação”, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro;

j) O “Sistema da Indústria Responsável”, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 169/2012, de 01 de agosto; e,

k) As “Medidas de Modernização Administrativa”, resultantes do 
Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de abril.

Artigo 65.º
(Remissões normativas)

As remissões para preceitos legais ou regulamentares que entretanto 
venham a ser revogados ou alterados, consideram -se automaticamente 
feitas para aqueles que os substituam.

Artigo 66.º
(Delegação e subdelegação de competências)

1 — As competências neste regulamento conferidas à Câmara Muni-
cipal de Silves podem ser delegadas no seu Presidente, com faculdade 
de subdelegação nos Vereadores.

2 — As competências neste regulamento cometidas ao Presidente da 
Câmara Municipal de Silves podem ser delegadas nos Vereadores, com 
faculdade de subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais.

Artigo 67.º
(Exercício de competências pelas freguesias)

1 — O disposto no presente regulamento não prejudica o exercício de 
competências por parte das Freguesias e Uniões de Freguesias do conce-
lho de Silves, no âmbito da execução de contratos interadministrativos 
e/ou acordos de execução de delegação de competências.

2 — Em todos os atos praticados pelas Freguesias e Uniões de Fre-
guesias do concelho de Silves, no âmbito da execução de contratos 
interadministrativos e/ou acordos de execução de delegação de compe-
tências, que envolvam a aplicação do presente regulamento, este dever 
ser expressamente mencionado.

Artigo 68.º
(Dúvidas e omissões)

Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e apli-
cação do presente regulamento, que não possam ser resolvidos pelo 
recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, são 
decididos por deliberação da Câmara Municipal de Silves.

Artigo 69.º
(Norma revogatória)

1 — Com a entrada em vigor do presente regulamento é expres-
samente revogado o regulamento de taxas e licenças municipais do 
Município de Silves, que corresponde ao regulamento n.º 210/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 05 de junho de 
2013, com exceção dos artigos contidos na anterior tabela de taxas e 
licenças municipais que dizem respeito à simples prestação de serviços, 
até à entrada em vigor do regulamento de tarifas e preços municipais 
e respetiva tabela.

2 — São revogadas todas as disposições de natureza regulamentar 
aprovadas pelo Município de Silves em data anterior à entrada em vigor 
do presente regulamento e que com o mesmo estejam em contradição, 
nomeadamente a tabela de taxas anexa ao regulamento municipal de 
urbanização e edificação do Município de Silves, que corresponde ao 
regulamento n.º 266/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 136, de 16 de julho de 2012.

Artigo 70.º
(Entrada em Vigor)

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 10 dias úteis após 
a data da sua publicação no Diário da República.

5 de junho de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma. 
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ANEXO I

Tabela Geral de Taxas

1 .º Afixação de editais relativos a pretensões que não sejam do interesse público, por cada
2 .º Notificações

1. No âmbito de procedimentos administrativos executivos:
a) Notificações em geral
b) Notificações no âmbito do "Licenciamento Zero"

2. No âmbito de processos de contraordenação:
a) Notificações a residentes no concelho
b) Notificações a residentes fora do concelho

3 .º Emissão de alvarás não especialmente contemplados na presente Tabela Geral de Taxas, por cada
1. Não excedendo uma página
2. Por cada página além da primeira

4 .º

5 .º Averbamentos de qualquer natureza, não especialmente previstos na presente Tabela Geral de Taxas, por cada
6 .º Conferição, confirmação e autenticação de documentos apresentados por particulares

1. Pelo pedido, não excedendo uma página
2. Por cada página além da primeira

7 .º Fotocópias autenticadas de documentos administrativos
1. Pelo pedido, não excedendo uma página
2. Por cada página além da primeira

8 .º Fotocópias não autenticadas de documentos administrativos
1. Em A4, 

a) Pelo pedido, não excedendo uma página
b) Por cada página além da primeira

2. Em A3,
a) Pelo pedido, não excedendo uma página
b) Por cada página além da primeira

3. Em A2,
a) Pelo pedido, não excedendo uma página
b) Por cada página além da primeira

4. No caso de fotocópias a cores, acrescem 25% aos valores das taxas previstas nos números anteriores.
9 .º Reproduções informáticas de documentos administrativos em suporte digital

1. Pelo pedido
2. Acresce o custo do formato digital, quando requerida a sua disponibilização

10 .º Impressões em papel de documentos administrativos em suporte digital
1. Para A4, 

a) Pelo pedido, não excedendo uma página
b) Por cada página além da primeira

2. Para A3,
a) Pelo pedido, não excedendo uma página
b) Por cada página além da primeira

3. Para A2,
a) Pelo pedido, não excedendo uma página
b) Por cada página além da primeira

4. No caso de impressões a cores, acrescem 25% aos valores das taxas previstas nos números anteriores.
11 .º

12 .º Rubricas em livros, processos e documentos, quando legalmente exigido, por cada livro, processo ou documento

3,00 €       
0,05 €       

Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos necessários à substituição dos que tenham sido extraviados
ou estejam em mau estado de conservação, por cada documento 16,00 €     

0,05 €       

8,00 €       

4,00 €       

20,00 €     
0,05 €       

NOTA: Caso seja necessária a digitalização de documentos administrativos, as taxas aplicáveis são as previstas no n.º
1 do artigo 8.º da presente Tabela Geral de Taxas.

3,00 €       
0,03 €       

3,00 €       
0,04 €       

0,04 €       

2,00 €       
0,05 €       

2,00 €       

2,00 €       
0,03 €       

2,00 €       

Art. INCIDÊNCIA Taxa

Autos, inquéritos administrativos e termos de qualquer espécie, não especialmente previstos na presente Tabela Geral
de Taxas, por cada 8,00 €       

10,00 €     
15,00 €     

8,00 €       
2,00 €       

CAPÍTULO I
DOCUMENTOS E UTILIDADES DIVERSAS

12,00 €     

0,05 €       

4,00 €       

13 .º

14 .º

15 .º Certificado de registo de cidadão da União Europeia

1. Emissão de certificado de registo de cidadão da União Europeia
2. Emissão de 2.ª via do certificado de registo de cidadão da União Europeia
3.

16 .º Certidões, certificados e declarações
1. Certidões de teor

=
a) Certidão de alteração de freguesia =
b) Certidão de declaração de exercício, ou não, de direito de preferência =
c) Certidão de autorização municipal =
d) Certidão de alvará sanitário ou de licença municipal =
e)

=
f) Certidão sobre natureza jurídica de caminho =
g) Certidão de atravessamento de propriedade particular por via pública ou caminho municipal =
h) Certidão de contrato celebrado perante o Ofícial Público do Município de Silves =
i) Outras certidões não especificadas nas alíneas anteriores =

2. Certidões narrativas

3. Extracção de certidões de documentos, por cada página:
a) Pelo pedido, não excedendo uma página =
b) Por cada página, além da primeira =

17 .º Desistência de pretensões, após o seu exame liminar pelos serviços municipais competentes
18 .º Reapreciação de requerimento, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código do Procedimento Administrativo
19 .º Pedidos de emissão de pareceres, por cada:

1.

2.

3. Emissão de pareceres não especialmente previstos na presente Tabela Geral de Taxas
20 .º

21 .º Remoção e depósito de veículos abandonados na via pública
1. Remoção de veículos abandonados na via pública:

a) Veículos ligeiros:
b) Veículos pesados (de 3500Kg a 7000Kg):
c) Veículos pesados (de 7000Kg a 26000Kg):
d) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas anteriores

130,00 €   
260,00 €   

58,50 €     

50,00 €     
Pretensões de particulares ou prestações de serviços públicos administrativos, no âmbito do exercício do poder de
autoridade, quando não haja taxa especialmente prevista na presente Tabela Geral de Taxas 10,00 €     

25,00 €     

Emissão de parecer ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, na redacção conferida pela Lei 
n.º 64/2003, de 23 de Agosto (compropriedade) 50,00 €     
Emissão de parecer nos termos do artigo 51.º, n.º 3, da Lei n.º 111/2015, de 27 de Agosto (estruturação fundiária -
isenção de IMT) 50,00 €     

F S 0,0025 0,05 €       
12,00 €     

Por cada certidão narrativa é cobrada uma taxa final cujo valor é igual ao da certidão de teor (do mesmo tipo),
acrescido de 35%.

F S 1,00 20,00 €     

F S 1,00 20,00 €     
F S 1,00 20,00 €     

CAPÍTULO II
AMBIENTE, SALUBRIDADE E RUÍDO

65,00 €     

F S 1,50 30,00 €     
F s 1,50 30,00 €     

F S 1,50 30,00 €     
Certidão de parecer favorável emitido ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. F s 1,25 25,00 €     

F S 2,00 40,00 €     
F S 1,00 20,00 €     

Buscas, por cada ano, exceptuando o corrente ou aquele que expressamente se indique, aparecendo ou não o objecto
da busca, por cada 5,00 €       

5,00 €       
Termos de abertura e encerramento em livros (exceptuando o livro de obra), processos e documentos, quando
legalmente exigidos, por cada termo 5,00 €       

T B 20,00 €   
F S 1,00 20,00 €     

Tratamento diferenciado para os menores de 6 anos - as taxas aplicáveis de acordo com os n.ºs 1 e 2 anteriores são
reduzidas em 50%.

Por cada certidão de teor é cobrada uma taxa final (T F ), que varia em função do tipo de certidão requerida. Essa taxa
é obtida através da seguinte fórmula: T F = T B x F S , em que T B é a taxa base e F S é o factor de serviço . A taxa
base (T B ) é igual a 20,00 € .

O valor das taxas aplicáveis consta da Portaria n.º 1334-D/2010, de 31 de Dezembro, e é susceptível de ser
actualizado em conformidade com eventuais alterações legais subsequentes.

15,00 €     
25,00 €     

c) Veículos pesados (de 7000Kg a 26000Kg):
d) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas anteriores

22 .º Animais
1. Captura ou recolha, por animal

a) Taxa administrativa
b) Acresce pela deslocação

2. Nos casos de reincidência da captura ou recolha, por animal
3. Ocisão, por animal
4. Acondicionamento, transporte e eliminação, por animal e por kg

a) 0 aos 15 kg
b) > 15 kg aos 30 kg
c) > 30 kg aos 45 kg
d) > 45 kg

5. Pensos a animais
a) Canídeos, por animal:

i. De 1 a 7 dias, por dia
ii. de 8 a 15 dias, por dia
iii. De 16 a 30 dias, por dia
iv. Superior a 30 dias, por dia

b) Gatídeos, por animal:
i. De 1 a 7 dias, por dia
ii. de 8 a 15 dias, por dia
iii. De 16 a 30 dias, por dia
iv. Superior a 30 dias, por dia

6. Licença municipal para realização de espectáculo com animais - artigo 2.º da Lei n.º 92/95, de 12 de Setembro
7. Autorização municipal para deslocação de circos e outros - artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 255/2009, de 24 de Setembro

23 .º Licença especial de ruído
1. Emissão de alvará de licença especial de ruído
2.

=
a)

=
b) Provas ou competições desportivas nas vias e demais lugares públicos ao ar livre =
c) Recintos itinerantes e/ou improvisados de divertimentos públicos =
d) Eventos em estabelecimentos de restauração e/ou bebidas e similares =
e) Espectáculos com música ao vivo ou gravada - concertos e festas

i. Recinto aberto =
ii. Recinto fechado =

f) Obras de construção civil aos dias úteis entre as 20 e as 23 horas =
g) Obras de construção civil aos dias úteis entre as 23 e as 08 horas =
h) Obras de construção civil aos sábados, domingos e feriados =
i) Outras actividades sujeitas a licença especial de ruído nos termos da lei =

24 .º

=
1. Emissão de licença de grafito, afixação e/ou picotagem - promoção de estabelecimento comercial =
2.

=
3. Emissão de licença de grafito, afixação e/ou picotagem - integrado em evento de natureza privada =
4.

=
Emissão de licença de grafito, afixação e/ou picotagem - integrado em evento de natureza pública,
não organizado pelo Município de Silves F S 0,50 10,00 €     

20,00 €     
Emissão de licença de grafito, afixação e/ou picotagem - promoção da requalificação estética do
edificado e ambiente urbano F S 0,25 5,00 €       

F S 0,75 15,00 €     

Pela emissão da licença é cobrada uma taxa final (T F ), cujo valor é apurado através da aplicação da seguinte fórmula:
T F  = T B  x F S, em que T B  é a taxa base e F S  é o factor de serviço.

T B 20,00 €    
F S 1,00

T i 1,25 50,00 €     

T i 0,75 30,00 €     

Festividades, feiras, arraiais, romarias, bailes e eventos análogos, nas vias, jardins e demais
lugares públicos ao ar livre T i 1,25 50,00 €     

T i 0,50 20,00 €     

T i 2,00 80,00 €     
Inscrição de grafitos, afixação, picotagem e outras formas de alteração, ainda que temporária, das características

originais de superfícies exteriores de edifícios, pavimentos, passeios, muros e outras infraestruturas

T i 5,00 200,00 €   
T i 5,00 200,00 €   

T i 0,50 20,00 €     
T i 4,50 180,00 €   

4,20 €       
3,50 €       

7,00 €       
4,90 €       

50,00 €     
66,00 €     

45,00 €     
35,00 €     

40,00 €     
Acresce, por dia, o montante (T d ) determinado pela seguinte fórmula: T d = T i x T B , sendo T i o factor que atende ao
tipo de actividade para a qual é requerida a licença e T B é a taxa base que representa os custos suportados com o
processo administrativo.

T B 40,00 €   

2,10 €       
1,75 €       

3,50 €       
2,45 €       

T i 0,50 20,00 €     

19,00 €     
34,00 €     

100,00 €   
30,00 €     

30,00 €     
5,00 €       

31,00 €     
19,00 €     

5.
=

6. Emissão de licença para mural (de natureza particular) destinado à realização de grafitos =

25 .º Actividade de guarda nocturno
1. Emissão ou renovação de licença para o exercício da actividade de guarda nocturno
2. Emissão de cartão identificativo de guarda nocturno
3. Emissão de segundas vias e substituições
4. Pedido de averbamento, por cada

26 .º Actividade de acampamento ocasional
1. Emissão de licença para realização de acampamento ocasional
2. Acresce, por dia e por m2

27 .º Actividade de exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão
1. Pedido de registo, por cada máquina
2. Pedido de averbamento por transferência de propriedade de máquina
3. Emissão de segunda via do título de registo, por cada máquina
4. Comunicação de substituição do tema de jogo

28 .º Realização de fogueiras e queimadas
1. Emissão de licença para realização de fogueiras populares (Natal e Santos Populares)
2. Emissão de licença para outras fogueiras
3. Emissão de licença para realização de queimadas
4.

29 .º

1. Emissão de licença
2. Acresce, por dia

30 .º
1. Emissão ou renovação de licença de funcionamento de recinto de diversão provisória
2. Emissão ou renovação de licença de funcionamento de recinto itinerante ou improvisado
3.

a) Recintos itinerantes e/ou improvisados
i. Por dia ou fracção
ii. Por semana ou fracção
iii. Por mês
iv. Por trimestre
v. Por  semestre
vi. Por ano

b) Eventos em estabelecimentos de restauração e/ou bebidas
i. Por dia ou fracção
ii. Por semana ou fracção
iii. Por mês
iv. Por trimestre
v. Por  semestre
vi. Por ano

c) Concertos de música
i. Por dia ou fracção
ii. Por semana ou fracção

4. Acresce às taxas previstas nos números anteriores, caso se utilize o espaço público, por m2

5. Realização de vistoria, quando necessário e por cada membro

100,00 €   
600,00 €   

0,04 €       
56,00 €     

2,00 €       
20,00 €     

3,00 €       
Recintos de espectáculos e de divertimentos públicos não sujeitos a licença de recinto

10,00 €     
10,00 €     

Pela emissão do alvará de licença de recinto, acrescem os valores das alíneas seguintes, baseados no benefício
auferido pelo particular em função do tipo de actividade e de recinto e do período de duração temporal da licença.

Emissão de autorização de utilização de foguetes, fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, nos termos do
artigo 29.º,  n.º 2, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho 23,00 €     
Realização de provas ou espectáculos de natureza desportiva nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre

13,00 €     

25,00 €     
50,00 €     
80,00 €     

105,00 €   
140,00 €   

100,00 €   
130,00 €   

3,00 €       

45,00 €     
75,00 €     

5,00 €       
3,00 €       

30,00 €     
0,05 €       

Secção I
Actividades diversas previstas na lei ou em regulamento municipal

10,00 €     
10,00 €     

F S 1,25 25,00 €     
CAPÍTULO III

ACTIVIDADES DIVERSAS

3,50 €       
3,50 €       

51,00 €     
26,00 €     

4,50 €       

102,00 €   
26,00 €     

Emissão de licença de grafito, afixação e/ou picotagem - casos não enquadráveis nas alíneas
anteriores F S 1,00 20,00 €     

2. Depósito do veículo abandonado na via pública, por dia ou fracção:
a) Veículos ligeiros
b) Veículos pesados (de 3500Kg a 7000Kg):

10,00 €     
20,00 €     
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Por semestre
Por ano

ii. Esplanadas cobertas
Por mês ou fracção
Por trimestre
Por semestre
Por ano

iii. Esplanadas fechadas
Por mês ou fracção
Por trimestre
Por semestre
Por ano

d) Floreiras, vasos, candeeiros, aquecedores verticais, baias e outros, por m2 ou fração
i. Por mês ou fracção
ii. Por semestre
iii. Por ano

e) Expositores e vitrinas de estabelecimentos comerciais, por m2 ou fração:
i. de artigos alimentares

Por mês ou fracção
Por trimestre
Por semestre
Por ano

ii. de artigos não alimentares
Por mês ou fracção
Por trimestre
Por semestre
Por ano

f) Arcas e máquinas de gelados, de bebidas e tabaco e outros equipamentos similares, por cada
i. Por mês ou fracção
ii. Por trimestre
iii. Por semestre
iv. Por ano

g) Cavaletes, por m2 ou fração:
i. Instalados em área contígua à fachada de estabelecimento comercial

Por mês ou fracção
Por trimestre
Por semestre
Por ano

ii. Instalados em área não contígua à fachada de estabelecimento comercial
Por mês ou fracção
Por trimestre
Por semestre
Por ano

h) Contentor para resíduos e outros similares, por m2 ou fracção
i. Por mês ou fracção
ii. Por semestre
iii. Por ano

i) Jogos de bonecos de futebol, brinquedos mecânicos individuais e equipamentos similares, por m2 ou fração
i. Por mês ou fracção
ii. Por trimestre
iii. Por semestre
iv. Por ano

j) Mastros, postes e pilaretes, por unidade
i. Por mês ou fracção
ii. Por semestre

1,60 €       

8,00 €       

5,60 €       
16,80 €     
28,00 €     

ii.3) 26,40 €     
ii.4) 52,80 €     

0,80 €       
4,00 €       

8,00 €       

i.4) 46,20 €     

ii.1) 4,80 €       
ii.2) 13,30 €     

i.1) 4,20 €       
i.2) 11,60 €     
i.3) 23,10 €     

5,40 €       
15,00 €     
29,70 €     
59,40 €     

56,00 €     

0,80 €       
4,00 €       
8,00 €       

i.1) 5,40 €       

iii.3) 108,00 €   
iii.4) 216,00 €   

iii.1) 21,60 €     
iii.2) 64,80 €     

ii.3) 26,40 €     
ii.4) 52,80 €     

ii.1) 4,80 €       
ii.2) 13,30 €     

i.2) 15,00 €     
i.3) 29,70 €     
i.4) 59,40 €     

i.3) 16,00 €     

ii.3) 56,00 €     
ii.4) 112,00 €   

ii.1) 11,20 €     
ii.2) 33,60 €     

i.4) 32,00 €     

iii. Por ano
k) Bancas, tabuleiros e estrados, destinados à venda de jornais e revistas no espaço público, por m2 ou fração

i. Por mês ou fracção
ii. Por semestre
iii. Por ano

l) Grade com garrafas de gás, lenha ou carvão embalados e similares
i. Por mês ou fracção
ii. Por semestre
iii. Por ano

m)

i. Em prédios ou instalações afectas ao comércio, serviços ou indústria
Por semestre
Por ano

ii. Em prédios ou instalações não afectas ao comércio, serviços ou indústria
Por semestre
Por ano

n) Pavilhões, exposições, stands comerciais e publicitários, quiosques ou outras construções, por m2 ou fração
i. Por dia ou fracção
ii. Por semana ou fração
iii. Por mês ou fracção

o) Divertimentos públicos, por dia e por cada m2 ou fração:
i. Circos

Por dia ou fracção
Por semana ou fração
Por mês ou fracção

ii. Carrosséis
Por dia ou fracção
Por semana ou fração
Por mês ou fracção

iii. Pistas de automóveis
Por dia ou fracção
Por semana ou fração
Por mês ou fracção

iv. Outras instalações de divertimentos mecânicos
Por dia ou fracção
Por semana ou fração
Por mês ou fracção

v. Outras instalações de divertimentos não mecânicos
Por dia ou fracção
Por semana ou fração
Por mês ou fracção

p)

i. Por dia ou fracção
ii. Por semana ou fração
iii. Por mês ou fracção
iv Por semestre
v. Por ano

q) Realização de leilões na via pública ou outros lugares públicos, por m2 ou fração e por dia ou fracção
r) Exposição de veículos, para fins comerciais ou de animação cultural

i. Para fins comerciais, por veículo:
Por dia ou fracção
Por semana ou fração
Por mês ou fracção

i.1) 0,20 €       
i.2) 1,00 €       

23,00 €     
46,00 €     

Unidades móveis e amovíveis, com fins publicitários ou comerciais (fora do âmbito de aplicação dos artigos 40.º e
41.º da presente Tabela Geral de Taxas), por m2 ou fração

0,23 €       
1,15 €       
4,60 €       

i.3) 4,00 €       

v.1) 0,20 €       
v.2) 1,00 €       
v.3) 4,00 €       

iv.2) 1,40 €       
iv.3) 5,60 €       

iii.3) 5,60 €       

iv.1) 0,28 €       

0,12 €       

0,48 €       
2,40 €       
9,60 €       

i.1) 0,20 €       

ii.1) 5,00 €       
ii.2) 10,00 €     

Rampas para acesso a garagens, estações de serviço, parques de estacionamento e semelhantes, por cada metro
de frente

i.1) 8,00 €       
i.2) 16,00 €     

iii.1) 0,28 €       
iii.2) 1,47 €       

ii.1) 0,24 €       
ii.2) 1,20 €       
ii.3) 4,80 €       

i.2) 1,00 €       
i.3) 4,00 €       

80,00 €     

5,00 €       
25,00 €     
50,00 €     

8,00 €       
40,00 €     

16,00 €     

31 .º Licenciamento de veículos afectos a transportes em táxi
1. Emissão de licença de táxi
2. Pedido de averbamento à licença de táxi
3. Emissão de segunda via de licença de táxi

32 .º Afixação, inscrição ou difusão de publicidade
1. Emissão de alvará de licença para afixação, inscrição ou difusão de publicidade
2.

a)

i. Cartazes, painéis e "outdoors" , mupis, suportes publicitários de cariz direccional e similares, por m2 ou fração
i.1 Por mês
i.2 Por semestre
i.3 Por ano

ii.

ii. Por mês
ii. Por semestre
ii. Por ano

b)

i. Anúncios luminosos, iluminados ou electrónicos, tabuletas e suportes publicitários similares, por m2 ou fração
Por mês
Por semestre
Por ano

ii. Lonas ou telas, bandeirolas, pendões e suportes publicitários similares, por m2 ou fração
Por mês
Por semestre
Por ano

iii. Faixas ou fitas atravessando ou não a via pública, letras soltas ou símbolos e semelhantes, por m2 ou fração
Por mês
Por semestre
Por ano

c) Publicidade em unidades móveis terrestres:
i. Veículos ou reboques e atrelados utilizados em exclusivo no exercício da actividade publicitária, por dispositivo

Por mês
Por semestre
Por ano

ii. Veículos afectos a transporte em táxi, por dispositivo
Por mês
Por semestre
Por ano

iii. Veículos afectos a transportes colectivos públicos, por dispositivo
Por mês
Por semestre
Por ano

iv. Outros veículos, por dispositivo
Por semana
Por mês
Por semestre

d) Publicidade aérea, nomeadamente através de aviões, avionetas, helicópteros, párapentes, pára-quedas, blimps,

iv.2) 1,00 €       
iv.3) 5,00 €       

iv.1) 0,25 €       

iii.1) 1,00 €       
iii.2) 5,00 €       
iii.3) 10,00 €     

ii.1) 1,00 €       
ii.2) 5,00 €       
ii.3) 10,00 €     

ii.1) 0,80 €       
ii.2) 4,00 €       
ii.3) 8,00 €       

i.2) 4,00 €       
i.3) 8,00 €       

8,00 €       
Publicidade em edifícios (instalada nomeadamente em fachadas, telhados, coberturas ou terraços) ou em outras
construções:

i.1) 0,80 €       

i.2) 6,00 €       
i.3) 12,00 €     

iii.3) 8,00 €       

i.1) 1,20 €       

iii.1) 0,80 €       
iii.2) 4,00 €       

10,00 €     
CAPÍTULO IV
PUBLICIDADE

25,00 €     

Transportes públicos de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros (Táxis)

421,00 €   
34,00 €     

0,80 €       
4,00 €       

0,80 €       
4,00 €       
8,00 €       

Totems, mastros-bandeiras, bandeirolas e pendões, relógios-termómetro, colunas publicitárias, letreiros, chapas,
placas e suportes publicitários similares, por m2 ou fração

Pela emissão do alvará de licença para afixação, inscrição ou difusão de publicidade, acrescem os valores das alíneas
seguintes, baseados no benefício auferido pelo particular em função do tempo, da dimensão e do tipo de suporte
publicitário. 

Publicidade em mobiliário urbano ou incorporada em suportes publicitários sem ligação a edificios ou outras
construções:

i. Por dia
ii. Por semana
iii. Por mês

e) Publicidade sonora na via pública ou para a via pública
i. Por dia
ii. Por semana
iii. Por mês
iv Por semestre
v. Por ano

f)

i. Por dia
ii. Por semana

g) Outra publicidade não incluida nas alíneas anteriores, por dia e por m2 ou m3, ou fração
i. Por dia
ii. Por semana
iii. Por mês
iv Por semestre
v. Por ano

h)

3. Pedido de renovação de licença para afixação, inscrição ou difusão de publicidade
4. Pedido de averbamento em alvará de licença para afixação, inscrição ou difusão de publicidade
5.

33 .º Ocupação e utilização do domínio público municipal
1. Emissão ou renovação de alvará de licença de ocupação do espaço público
2. Emissão de autorização de ocupação do espaço público:

a) Com acesso directo ao "Balcão do Empreendedor"
b) Com acesso mediado ao "Balcão do Empreendedor"

3. Mera comunicação prévia para ocupação do espaço público:
a) Com acesso directo ao "Balcão do Empreendedor"
b) Com acesso mediado ao "Balcão do Empreendedor"

4.

a)

i. Por mês ou fracção
ii. Por semestre
iii. Por ano

b) Outros elementos ou equipamentos que impliquem a ocupação do espaço público aéreo(1) :
i.

ii. Antenas parabólicas e outras similares, por unidade e por ano
iii. Outras construções que impliquem a ocupação do espaço público aéreo, por cada m2 ou fração, e por ano

c) Esplanadas, incluindo mesas, cadeiras e guarda sóis, com e sem estrado, com e sem guarda-vento, por m2 ou fração:
i. Esplanadas abertas

Por mês ou fracção
Por trimestrei.2) 9,60 €       

10,00 €     

i.1) 3,20 €       

Aparelhos de ar condicionado e outros sistemas de climatização, quando instalados no exterior das fachadas ou
varandas e não integrados no projecto de construção do edifício, por unidade e por ano 8,00 €       

7,20 €       

34,00 €     

40,00 €     

Pedido de informação prévia sobre os procedimentos e elementos que possam condicionar a afixação, inscrição ou
difusão de publicidade - artigo 10.º do regulamento municipal de ocupação do espaço público, publicidade e
propaganda.

16,00 €     

CAPÍTULO V
OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO MUNICIPAL

As taxas previstas nas alíneas anteriores são aumentadas em 50%, quando esteja em causa publicidade em
edifícios, equipamentos, recintos ou outros espaços sob administração municipal, à excepção dos arrendatários ou
concessionários do direito de exploração de estabelecimentos situados nesses espaços.

20,00 €     
10,00 €     

4,00 €       
8,00 €       

36,50 €     
Pela apresentação de mera comunicação prévia ou pela emissão do alvará de licença ou de autorização de ocupação
do espaço público, acrescem os valores das alíneas seguintes, baseados no benefício auferido pelo particular em
função do tipo, da dimensão e do período de duração da ocupação do espaço público. 

Alpendres fixos ou articulados (quando não integrados nos edifícios), palas, toldos e respectivas sanefas, por m2 ou 
fração

0,80 €       

46,50 €     

30,00 €     

200,00 €   

1,20 €       
6,00 €       

zepelins, balões ou semelhantes, insufláveis e outros dispositivos publicitários aéreos cativos, por dispositivo
10,00 €     
50,00 €     

0,20 €       
0,80 €       
4,00 €       
8,00 €       

Campanhas publicitárias de rua ou em espaços públicos - distribuição de panfletos e/ou outras acções promocionais
de natureza publicitária

10,00 €     
50,00 €     

0,04 €       

24,00 €     
120,00 €   
240,00 €   

Secção II
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ii. Para fins de animação cultural, por veículo:
Por dia ou fracção
Por semana ou fração
Por mês ou fracção

s) Estacionamento privativo de veículos, por m2 ou fração
i. Por mês ou fracção
ii. Por semestre
iii. Por ano

t) Armários de TV e de gás natural, por unidade e por ano #
u) Cabines telefónicas e outros equipamentos similares, por unidade e por ano
v) Estruturas que servem de suporte físico a antenas de telecomunicações ou transmissoras de sinal, por ano, cada 
w) Postos de transformação, cabines eléctricas e semelhantes, por m3 ou fração e por ano
x) Câmaras e caixas de visita, por m2 e por ano
y) Tubos, condutas, cabos condutores e similares, no subsolo, por metro linear ou fração e por ano

z) Contentores subterrâneos de telecomunicações, por m3 ou fração e por ano
aa)

bb) Outras ocupações do subsolo, por m3 ou fração e por ano #
cc)

i. Por mês e por metro linear ou fração
ii. Por mês e por  m2 ou fração
iii. Por mês e por  m3 ou fração

5. Pedido de renovação de licença de ocupação do espaço público
6. Pedido de averbamento em alvará de licença de ocupação do espaço público
7.

8.

(1) Quando colocados no exterior das fachadas ou varandas e não integrados no projecto de construção.
(2) Excepto quando por motivo de operações urbanísticas

34 .º Ocupação e utilização do domínio privado municipal
1. Emissão de alvará de licença de ocupação do domínio privado municipal
2.

a) Construção ou instalação, sem infraestruturas, por m2

i. Por mês ou fracção
ii. Por semestre ou fracção
iii. Por ano ou fracção

b) Construção ou instalação, com infraestruturas, por m2

i. Por mês ou fracção
ii. Por semestre ou fracção
iii. Por ano ou fracção

35 .º Ocupação de espaço de venda em feira ou mercado - Feirantes
Pela ocupação de espaço de venda em feira ou mercado, por feirante, por dia e por m2 ou fração
a) Nas feiras ou mercados semanais
b) Nas feiras ou mercados mensais

36 .º Ocupação de espaço de venda em feira ou mercado -  Participantes ocasionais
1. Pela ocupação de espaço de venda em feira semanal, por dia e por m2 ou fração

a) Por pequenos agricultores e artesões
b) Por vendedores ambulantes

CAPÍTULO VI
FEIRAS, MERCADOS E VENDA AMBULANTE

0,70 €       
0,70 €       

8,00 €       

0,10 €       
10,00 €     
20,00 €     

NOTA: As alíneas u) a bb) do n.º 4 do presente artigo 33.º aplicam-se apenas a situações de facto que não estejam
abrangidas pela taxa municipal de direitos de passagem prevista no artigo 45.º da presente Tabela Geral de Taxas. 

34,00 €     
Acresce ao valor previsto no número anterior uma parcela variável, em função do tipo, dimensão e período de duração
da ocupação do dominio privado municipal:

0,04 €       
4,00 €       

0,50 €       
0,60 €       

0,20 €       
52,00 €     

64,00 €     
###### 60,00 €     

60,00 €     
60,00 €     

21,00 €     
10,00 €     

Pedido de informação prévia sobre os procedimentos e elementos que possam condicionar a ocupação do espaço
público - artigo 10.º do regulamento municipal de ocupação do espaço público, publicidade e propaganda

16,00 €     

Depósito de mobiliário urbano, suportes publicitários e publicidade, removidos do espaço público, por m3 ou fracção e
por dia 1,00 €       

Outras ocupações de espaços públicos não previstas nas alíneas anteriores, designadamente de carácter festivo,
cultural, artístico e/ou turístico(2) :

0,20 €       
4,80 €       
9,60 €       

Depósitos subterrâneos, de torre ou superfície, não integrantes de bombas abastecedoras de combustíveis, por m3 

ou fracção e por ano 52,00 €     
52,00 €     

16,00 €     
80,00 €     

160,00 €   
60,00 €     

ii.2) 0,60 €       
ii.3) 2,40 €       

ii.1) 0,12 €       

c) Por prestadores de serviços de restauração e/ou bebidas, em unidades móveis ou amovíveis
2. Pela ocupação de espaço de venda em feira mensal, por dia e por m2 ou fração

a) Por pequenos agricultores e artesões
b) Por vendedores ambulantes
c) Por prestadores de serviços de restauração e/ou bebidas, em unidades móveis ou amovíveis

37 .º Ocupação de espaço de venda na "Feira de Todos os Santos"
Pela ocupação de espaço de venda na "Feira de Todos os Santos", pelo período da feira e por m2 ou fração
a) Por feirantes
b) Por pequenos agricultores e artesões
c) Por vendedores ambulantes
d) Por prestadores de serviços de restauração e/ou bebidas, em unidades móveis ou amovíveis
e) Por exploradores de divertimentos públicos

38 .º Organização de feiras retalhistas por entidades privadas
1. Apreciação de pedido de autorização para realização de feira ou mercado
2. Pela ocupação e exploração do dominio público municipal, por m2 ou fracção

a) Por dia
b) Por semana
c) Por mês

39 .º Venda de animais de companhia em feiras e mercados
1. Pedido de autorização municipal para realização de feira ou mercado, com venda de animais de companhia
2. Mera comunicação prévia para realização de vistoria aos locais de venda de animais de companhia

40 .º Venda ambulante
1. Pela ocupação de lugar de venda, com carácter de permanência, por dia e por m2 ou fração
2. Pela ocupação de lugar de venda, em eventos e actividades sazonais, por m2 ou fração

a) Por dia
b) Por semana
c) Por mês

41 .º Actividade de restauração e/ou bebidas não sedentária
1. Pela ocupação de lugar de venda, com carácter de permanência, por dia e por m2 ou fração
2. Pela ocupação de lugar de venda, em eventos e actividades sazonais, por m2 ou fração

a) Por dia
b) Por semana
c) Por mês

42 .º Vistorias e inspecções sanitárias a veículos de venda de bens ou produtos
1. Pedido e realização de vistoria ou inspecção sanitária a veículos de transporte e venda de produtos alimentares
2. Pedido e realização de vistoria ou inspecção sanitária a unidades móveis ou amovíveis de restauração e/ou bebidas

43 .º Metrologia

44 .º Verificação do nível de conservação dos prédios urbanos ou fracções autónomas
1. Determinação do nível de conservação de prédio urbano ou fracção autónoma - 1 UC (unidade de conta)
2. Definição das obras necessárias para a obtenção de nível de conservação superior - 50% de 1 UC
3. Submissão de litígio a decisão da comissão arbitral municipal - 50% de 1 UC por cada parte litigiosa
4.

45 .º Taxa municipal de direitos de passagem

51,00 €     
As taxas previstas nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo são reduzidas a um quarto quando se trate de várias unidades de
um mesmo edifício, para cada unidade adicional à primeira.

Nos termos do disposto no artigo 106.°, n.º 3, alínea b), da Lei n.° 5/2004, de 10 de Fevereiro, com a redacção
conferida pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, o percentual sobre cada factura emitida pelas empresas que
oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes
finais do Munícípio de Silves, é aprovado anualmente, até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina
a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%.

102,00 €   
51,00 €     

52,00 €     
CAPÍTULO VII

SERVIÇOS PÚBLICOS A PARTICULARES E UTILIDADES DIVERSAS

As taxas devidas pela prestação do serviço público de metrologia são as previstas no Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de
Setembro, com os valores constantes da tabela anexa ao Despacho n.º 18853/2008, de 03 de Julho de 2008 (objecto
da retificação n.º 2135/2008, de 01 de Outubro), e que são actualizados em 01 de Janeiro de cada ano civil, de acordo
com a variação do índice de preços no consumidor.

3,10 €       

30,00 €     

1,00 €       
4,00 €       

2,70 €       
6,00 €       

2,90 €       
2,60 €       

5,60 €       

52,00 €     

5,20 €       

0,28 €       

0,28 €       
1,40 €       

18,00 €     

32,00 €     
63,00 €     

0,26 €       

0,26 €       
1,30 €       

0,60 €       
0,90 €       

0,90 €       

0,50 €       

46 .º Informação prévia sobre a viabilidade de realização de operações urbanísticas
1. Apreciação de pedido de informação prévia, formulado ao abrigo do n.º 1 do artigo 14.º do RJUE
2. Apreciação de pedido de informação prévia, formulado ao abrigo do n.º 2 do artigo 14.º do RJUE
3.

=
a)

=
b)

=
c)

=
d) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização de obras de edificação:

i. Habitação e anexos =
ii. Empreendimentos turísticos =
iii.Outras edificações, nomeadamente para fins de comércio, serviços, restauração e/ou bebidas =

e) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização de obras de demolição =
f)

=
g)

=
4.

47 .º Operações de loteamento 
1. Procedimento de licenciamento

a) Apreciação de pedido de licença de operação de loteamento
b) Apreciação de pedido de alteração de licença de operação de loteamento, por cada
c) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
d) Emissão de alvará de licença de operação de loteamento:

i. Emissão do alvará e respectivos aditamentos
ii. Acresce uma parcela variável, cujo cálculo obedece à seguinte fórmula: = T i x x L x

em que:
Para habitação =
Para indústria =
Para comércio e/ou serviços =
Para turismo =
Para outros fins =

ACi = Área de construção, por cada tipologia
L = coeficiente de localização - CIMI

=
F B = =

=
2. Procedimento de comunicação prévia

a) Apresentação de comunicação prévia de operação de loteamento
b) Apresentação de alteração a comunicação prévia de operação de loteamento, por cada
c) Acresce às alíneas anteriores uma parcela variável idêntica à referida no ponto ii) da alínea d) do n.º 1
d) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos 20,00 €     

4,14 €

270,00 €   
270,00 €   

100,00 €   
PV AC i FB

250,00 €   
20,00 €     

Apreciação de pedido de declaração da manutenção dos pressupostos de informação prévia, formulado ao abrigo do
n.º 4 do artigo 17.º do RJUE - pressupõe o pagamento de taxa de valor equivalente a 80% do valor total da taxa
anteriormente cobrada pelo pedido de informação prévia.

Secção II
Operações de loteamento, obras de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos

250,00 €   

T i 0,70
T i 0,50

Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do
território (CIOP ) e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB =
1+CIOP + CIEV

CIOP 0,06 €
CIEV 3,08 €
FB

T i 0,35

T i = tipologia =
T i 0,45
T i 0,60

F s 0,33 80,00 €     
F s 0,83 110,00 €   

Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização de obras de urbanização e de
trabalhos de remodelação de terrenos F s 0,75 105,00 €   

Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização de operação de loteamento, sem
obras de urbanização F s 0,83 110,00 €   

Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização de operações urbanísticas não
previstas nas alíneas anteriores F s 0,33 80,00 €     

Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de alteração de utilização de edificação ou
fracção autónoma F s 0,42 85,00 €     

F s 0,50 90,00 €     
F s 0,17 70,00 €     

Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização de operação de loteamento, com
obras de urbanização F s 1,00 120,00 €   

60,00 €     
Acresce aos números anteriores uma parcela variável, de acordo com a seguinte fórmula: PV = Tb x Fs, sendo PV o
valor a acrescer aos números anteriores, Tb é a taxa base e Fs é o factor de serviço que tem em conta o tipo de
informação em que se baseia o pedido. 

T b      60,00 € 

CAPÍTULO VIII
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS

Secção I
Informação prévia

30,00 €     

e)

48 .º Obras de urbanização
1. Procedimento de licenciamento

a) Apreciação de pedido de licença de obras de urbanização
b) Apreciação de pedido de alteração de licença de obras de urbanização, por cada
c) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
d) Emissão de alvará de licença de obras de urbanização

i. Emissão do alvará e respectivos aditamentos
ii. Acresce uma parcela variável, de acordo com a seguinte fórmula: = x P + m x L

em que:
= (Factor de serviço - custo dos procedimentos para análise de cada projecto e por mês)
= número de projectos de especialidades apresentados
= número de meses ou fração, para execução das obras
= Coeficiente de localização - CIMI

Nota: 

2. Procedimento de comunicação prévia
a) Apresentação de comunicação prévia de obras de urbanização
b) Apresentação de alteração a comunicação prévia de obras de urbanização, por cada
c) Acresce às alíneas anteriores uma parcela variável idêntica à referida no ponto ii) da alínea d) do n.º 1
d) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
e)

3.

49 .º Trabalhos de remodelação de terrenos no âmbito do RJUE
1. Procedimento de licenciamento

a) 

b) Apreciação de pedido de alteração de licença de trabalhos de remodelação de terrenos, por cada
c) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
d) Emissão de alvará de licença de trabalhos de remodelação de terrenos

i. Emissão do alvará e respectivos aditamentos
ii. Acresce uma parcela variável, de acordo com a seguinte fórmula: = x + m x F m x L

em que:
= (factor moderador dos custos externos, por m2)
= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)
= Área de intervenção, em m2

= número de meses ou fração, para execução das obras
= Coeficiente de localização - CIMI

2. Procedimento de comunicação prévia
a)

b) Apresentação de alteração a comunicação prévia de trabalhos de remodelação de terrenos, por cada
c) Acresce às alíneas anteriores uma parcela variável idêntica à referida no ponto ii) da alínea d) do n.º 1 
d) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
e)

50 .º Obras de edificação, nomeadamente de construção, reconstrução, alteração ou ampliação
1. Procedimento de licenciamento

a) Apreciação de pedido de licença de obras de edificação

Secção III
Obras de edificação e casos especiais

135,00 €   

85,00 €     
PV T 1 AI

220,00 €   
20,00 €     

Emissão de certidão de comunicação prévia de obras de urbanização, quando solicitada nos termos do n.º 6 do
artigo 35.º do RJUE 100,00 €   

Sendo necessária a recolha de pareceres de entidades externas, acrescem os custos suportados perante essas
entidades. -

Apreciação de pedido de licença de trabalhos de remodelação de terrenos (incluíndo campos de golfe, de
ténis ou operações análogas) 220,00 €   

240,00 €   

20,00 €     
Emissão de certidão de comunicação prévia de trabalhos de remodelação de terrenos, quando solicitada nos termos
do n.º 6 do artigo 35.º do RJUE 85,00 €     

m
L

Apresentação de comunicação prévia de trabalhos de remodelação de terrenos (incluíndo campos de golfe, de ténis
ou operações análogas) 240,00 €   

T 1 0,10
F m 20,00
AI

230,00 €   
20,00 €     

Emissão de certidão de comunicação prévia de operação de loteamento, quando solicitada nos termos do n.º 6
do artigo 35.º do RJUE 100,00 €   

230,00 €   

250,00 €   

20,00 €     

P
m
L

Os projectos a apresentar podem ser de: infraestruturas viárias, rede de abastecimento de água, rede
de esgotos domésticos, rede de esgotos pluviais, iluminação e distribuição de energia eléctrica,
telecomunicações, abastecimento de gás e espaços verdes.

250,00 €   

100,00 €   
PV F m

F m 20
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b) Apreciação de pedido de alteração de licença de obras de edificação, por cada
c) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
d) Emissão de alvará de licença de obras de edificação

i. Emissão do alvará e respectivos aditamentos
ii.

= T i x x L x +
em que:

habitação =
indústria =
comércio e serviços =
turismo =
outros =

= coeficiente de localização - CIMI
=

F B = =
=

= Área de construção relativa a cada uma das tipologias
= número de meses ou fração, para execução das obras
= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)

e) Edificação de corpos balançados sobre a via pública, por m2

i. Corpos balançados encerrados
ii. Corpos balançados abertos

2. Procedimento de comunicação prévia
a) Apresentação de comunicação prévia de obras de edificação
b) Apresentação de alteração a comunicação prévia de obras de edificação, por cada
c) Acresce às alíneas anteriores uma parcela variável idêntica à referida no ponto ii) da alínea d) do n.º 1
d) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
e)

3.
51 .º Obras em imóveis, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º do RJUE - Património Cultural

1. Procedimento de licença
a) Apreciação de pedido de licença de obras em imóveis
b) Apreciação de pedido de alteração de licença de obras em imóveis, por cada
c) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
d) Emissão de alvará de licença de obras em imóveis

i. Emissão do alvará e respectivos aditamentos
ii.

= x L x +
em que:

= Área de intervenção
= coeficiente de localização - CIMI

=
F B = =

=
= número de meses ou fração, para execução das obras
= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)

NOTA:

2.
52 .º Obras de recuperação, de beneficiação e de reabilitação do edificado

1. Procedimento de licença
a) Apreciação de pedido de licença de obras de recuperação, beneficiação e/ou reabilitação
b) Apreciação de pedido de alteração de licença de obras de recuperação, beneficiação e/ou reabilitação, por cada

100,00 €   
100,00 €   

A parcela variável não é devida nos alvarás de licenciamento referentes a obras no interior de edifícios
classificados ou em vias de classificação, desde que estas não impliquem acréscimo de área de
construção.

Comunicação de alterações durante a execução das obras de edificação - artigo 83.º, n.º 1, do RJUE 50,00 €     

AI
L

Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do
território (CIOP ) e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB =
CIOP + CIEV

CIOP 0,06 €
CIEV 3,08 €
FB 3,14 €

100,00 €   
100,00 €   

20,00 €     

70,00 €     
Acresce uma parcela variável, cujo cálculo obedece à seguinte
fórmula: PV AI FB m x F m

=
T i 0,50
T i 0,75

20,00 €     
Emissão de certidão de comunicação prévia de obras de edificação, quando solicitada nos termos do n.º 6 do artigo
35.º do RJUE 70,00 €     

Comunicação de alterações durante a execução das obras de edificação - artigo 83.º, n.º 1, do RJUE 60,00 €     

155,00 €   
155,00 €   

8,00 €       
4,00 €       

m
F m 20,00

70,00 €     
Acresce uma parcela variável, de acordo com a seguinte 
fórmula: PV AC i FB m x F m

135,00 €   
20,00 €     

FB 3,14 €
AC i

m
F m 20,00

T i 1,00
T i 0,75

L
Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do
território (CIOP ) e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB =
CIOP + CIEV

CIOP 0,06 €
CIEV 3,08 €

T i 0,80

T i = tipologia

c) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
d) Emissão de alvará de licença de obras de recuperação, beneficiação e/ou reabilitação

i. Emissão do alvará e respectivos aditamentos
ii.

= x L x +
em que:

= Área de intervenção
= coeficiente de localização - CIMI

=
= =

=
= número de meses ou fração, para execução das obras
= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)

NOTA:

2. Procedimento de comunicação prévia
a) Apresentação de comunicação prévia de obras de recuperação, beneficiação e/ou reabilitação
b) Apresentação de alteração a comunicação prévia de obras de recuperação, beneficiação e/ou reabilitação, por cada
c)
d) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
e)

3. Comunicação de alterações durante a execução das obras de edificação - artigo 83.º, n.º 1, do RJUE
53 .º

1. Apreciação de pedido de licença de obras de demolição
2. Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
3. Emissão de alvará de licença de obras de demolição

i. Emissão do alvará e respectivos aditamentos
ii. Acresce uma parcela variável, de acordo com a seguinte fórmula: = x L x +

em que:
= Área de intervenção
= coeficiente de localização - CIMI

=
= =

=
= número de meses ou fração, para execução das obras

= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)

54 .º Obras de edificação ligeiras, não consideradas de escassa relevância urbanística
1. Procedimento de licença

a) Apreciação de pedido de licença de obras de edificação
b) Apreciação de pedido de alteração de licença de obras de edificação, por cada
c) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
d) Emissão de alvará de licença de obras de edificação

i. Emissão do alvará e respectivos aditamentos
ii.

=
ii.1

=
ii.2

=
Muros não confinantes com a via pública ou outros espaços públicos, por metro linear ou
fração T i 0,070 1,80 €       

Muros confinantes com a via pública ou outros espaços públicos, por metro linear ou
fração T i 0,075 1,90 €       

Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do 
território (CIOP )  e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB = 
CIOP + CIEV

CIOP 0,06 €
F B CIEV 3,08 €

FB 3,14 €

70,00 €     
PV AI 0,5 FB m x F m

40,00 €     
Acresce uma parcela variável, cujo cálculo obedece à seguinte fórmula: PV = F S x T i x L , em que F S é o custo
administrativo, T i é um coeficiente que mede o incentivo/desincentivo, consoante o tipo de operação urbanística
a realizar e L  é o coeficiente de localização delimitado nos termos do Código do IMI.

F S 25,00 €   

100,00 €   
20,00 €     

m
F m 20,00

Nota: O presente artigo é aplicável às obras de demolição, quando não integradas em pedido de licença ou em
comunicação prévia de outro tipo de obras.

100,00 €   

Obras de demolição de edifícios ou de outras construções, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 4.º  do RJUE

100,00 €   
20,00 €     

Acresce às alíneas anteriores uma parcela variável idêntica à referida no ponto ii) da alínea d) do n.º 1
20,00 €     

Emissão de certidão de comunicação prévia de obras de recuperação, beneficiação e/ou reabilitação, quando
solicitada nos termos do n.º 6 do artigo 35.º do RJUE 70,00 €     

50,00 €     

m
F m 20,00

A parcela variável não é devida nos alvarás referentes a obras no interior de edifícios classificados ou
em vias de classificação, desde que estas não impliquem acréscimo de área de construção.

120,00 €   
120,00 €   

AI
L

AI
L

Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do
território (CIOP ) e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB =
CIOP + CIEV

CIOP 0,06 €
F B CIEV 3,08 €

FB 3,14 €

20,00 €     

70,00 €     
Acresce uma parcela variável, cujo cálculo obedece à seguinte
fórmula: PV AI FB m x F m

ii.3 Anexos, por m2 =
ii.4 Garagens, por m2 =
ii.5

=
ii.6 Piscinas, por m2 ou fração =
ii.7 Depósitos, tanques e outros similares, por m2 ou fração =
ii.8 Estufas para culturas agrícolas, por m2 ou fração =
ii.9 Outras construções ou instalações ligeiras =

iii. Acresce por cada mês ou fração, para execução das obras
2. Procedimento de comunicação prévia

a) Apresentação de comunicação prévia de obras de edificação
b) Apresentação de alteração a comunicação prévia de obras de edificação, por cada 
c) Acresce às alíneas anteriores uma parcela variável idêntica à referida nos pontos ii) e iii) da alínea d) do n.º 1
d) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
e)

3. Comunicação de alterações durante a execução das obras de edificação - artigo 83.º, n.º 1, do RJUE

55 .º Obras de edificação de impacte urbanístico relevante ou geradoras de impacte semelhante a operação de loteamento
1. Procedimento de licença

a) Apreciação de pedido de licença de obras de edificação
b) Apreciação de pedido de alteração de licença de obras de edificação, por cada
c) Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
d) Emissão de alvará de licença de obras de edificação e respectivos aditamentos
e) Acresce uma parcela variável, cujo cálculo obedece às fórmulas seguintes:

i.
= T i x x L x +

em que:
habitação =
indústria =
comércio e/ou serviços =
alojamento local =
outros fins =

= Área de construção relativa a cada uma das tipologias
= coeficiente de localização - CIMI

=
= =

=
= número de meses ou fração, para execução das obras
= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)

ii.
= T i x x L x +

em que:
Bebidas =
Restauração =
Restauração e bebidas =
Restauração e bebidas com dança =

= tipo Unidades comerciais de dimensão relevante
Até 500 m2 =
De 500 m2 a 1000 m2 =
De 1000 m2 a 2000 m2 =
Com mais de 2000 m2 =

= Área de construção relativa a cada uma das tipologiasAC i

T i 1,25
T i 1,50
T i 2,00

T i 0,85
T i 0,90

T i

T i 1,00

FB m x F m

T i 0,80
T i 0,75

m
F m 20,00

Nas construções de estabelecimentos de restauração e
bebidas e nas superfícies comerciais PV AC i

Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do
território (CIOP ) e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB =
CIOP + CIEV

CIOP 0,06 €
F B CIEV 3,08 €

FB 3,14 €

250,00 €   
250,00 €   

120,00 €   

20,00 €     

20,00 €     

120,00 €   

T i 0,80
T i 0,75

AC i

L

T i 0,80

T i = tipologia =
T i 0,50
T i 0,75

20,00 €     
100,00 €   

Nas construções de habitação, indústria, comércio e
serviços, alojamento local e outros: PV AC i FB m x F m

T i 0,120 3,00 €       

T i 0,250 6,30 €       
T i 0,200 5,00 €       

Alteração de fachada, mediante abertura, modificação ou encerramento de vãos, por m2 ou 
fração T i 0,250 6,30 €       

Emissão de certidão de comunicação prévia de obras de edificação, quando solicitada nos termos do n.º 6 do artigo
35.º do RJUE 40,00 €     

50,00 €     
NOTA: O presente artigo é aplicável apenas às operações urbanísticas susceptíveis de integração nos conceitos
identificados no ponto ii. da alínea d) do seu n.º 1 e que podem ser densificados mediante recurso às definições legais
e regulamentares que se mostrem aplicáveis.

T i 0,125 3,10 €       
T i 0,125 3,10 €       

T i 0,075 1,90 €       

= coeficiente de localização - CIMI
=

= =
=

= número de meses ou fração, para execução das obras
= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)

iii. Nas construções de empreendimentos turísticos = T i x x L x +
em que:

Estabelecimentos hoteleiros =
Aldeamentos turísticos =
Apartamentos turísticos =

= Conjuntos turísticos (resorts) =
Empreendimentos de turismo de habitação =
Empreendimentos de turismo no espaço rural =
Parques de campismo e de caravanismo; =

= Área de construção relativa a cada uma das tipologias
= coeficiente de localização - CIMI

=
= =

=
= número de meses ou fração, para execução das obras
= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)

2. Procedimento de comunicação prévia
a) Apresentação de comunicação prévia de obras de edificação
b) Apresentação de alteração a comunicação prévia de obras de edificação, por cada
c)

d)
e)

3. Comunicação de alterações durante a execução das obras de edificação - artigo 83.º, n.º 1, do RJUE

56 .º Legalização de operações urbanísticas
1. Apreciação de pedido de legalização de operações urbanísticas
2. Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
3. Emissão do título de legalização de operações urbanísticas

a) Emissão do título
b) Acresce uma parcela variável, nos termos seguintes: = T i x x L x +

em que:
habitação =
indústria =
comércio e/ou serviços =
turismo =
outros =

= Área de intervenção relativa a cada uma das tipologias
= coeficiente de localização - CIMI

=
= =

=
= número de meses ou fração - quando existirem obras por realizar
= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)

c) Edificação de corpos balançados sobre a via pública, por m2

i. Corpos balançados encerrados
ii. Corpos balançados abertos

m
F m 20,00

8,00 €       
4,00 €       

L
Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do território 
(CIOP )  e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB = 1 + CIOP + 
CIEV

CIOP 0,06 €
F B CIEV 3,08 €

FB 4,14 €

0,75
T i 1,00
T i 0,75

AI i

T i 0,80

T i = tipologia =
T i 0,50
T i

20,00 €     

100,00 €   
PV AI i FB m x F m

Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos 20,00 €     
Emissão de certidão de comunicação prévia de obras de edificação, quando solicitada nos termos do n.º 6 do artigo
35.º do RJUE 100,00 €   

125,00 €   

150,00 €   

m
F m 20,00

270,00 €   
270,00 €   

Acresce às alíneas anteriores uma parcela variável em função das parcelas específicamente identificadas nos
pontos i), ii) e iii) da alínea e) do n.º 1

Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do
território (CIOP ) e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB =
CIOP + CIEV

CIOP 0,06 €
F B CIEV 3,08 €

FB 3,14 €

T i 0,85
T i 0,75

AC i

L

T i tipo T i 1,00
T i 0,85

m x F m

T i 1,00
T i 1,50
T i 1,50

m
F m 20,00

PV AC i FB

L
Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do
território (CIOP ) e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB =
CIOP + CIEV

CIOP 0,06 €
F B CIEV 3,08 €

FB 3,14 €
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iii.
=

iv.
=

v. Para agropecuárias =
b)

i. Para estabelecimento de bebidas =
ii. Para estabelecimento de restauração =
iii. Para estabelecimento de restauração ou de bebidas, com dança =
iv.

=
c)

i. Empreendimentos turísticos
Por cada empreendimento =
Acresce, por unidade de alojamento =

ii.

Por cada estabelecimento ou conjunto comercial =
Acresce, por cada instalação/loja =

d)

=
e)

i. Pelo pedido e realização da vistoria =
ii. Acresce ao valor fixado no ponto anterior, por cada fracção autónoma =

f) Pedido e realização de vistoria para verificação de anomalias em edifício ou fracção =
g) Pedido e realização de vistoria, para efeitos do artigo 89.º do RJUE =
h) Pedido e realização de vistoria de salubridade, para efeitos do artigo 12.º do RGEU =
i) Pedido e realização de vistoria para demolição de edifícios ou outras construções =
j) Pedido e realização de vistoria no âmbito da reabilitação urbana de edifício ou fracção =

k)
=

l) Pedido e realização de vistoria em procedimento de legalização de operações urbanísticas =
m) =
n) Outros pedidos e realização de vistorias não previstas nos números anteriores =
o)

=
66 .º Vistorias e recepção de obras de urbanização

=
1.

=
2. Pedido e realização de vistoria para efeito de recepção provisória de obras de urbanização =
3. Pedido e realização de vistoria para efeito de recepção definitiva de obras de urbanização =
4. Emissão de auto de recepção provisória ou definitiva (parcial ou total) de obras de urbanização =

67 .º Vistorias a alojamento local e auditorias de classificação de empreendimentos turísticos
F S 0,58 30,00 €     

98,00 €     
F S 2,01 105,00 €   

Por cada vistoria e recepção de obras de urbanização é cobrada uma taxa final (T F ) que varia em função do tipo e da
complexidade da vistoria a realizar. Essa taxa é obtida através da seguinte fórmula: T F = T B x F S , em que T B é a
taxa base e F S  é o factor de serviço que varia em função do tipo e da complexidade da vistoria a realizar.

T B      52,00 € 
Pedido e realização de vistoria para reforço, redução ou cancelamento de caução de obras de
urbanização F S 1,88 

Por cada vistoria ou auditoria ao abrigo deste artigo, é cobrada uma taxa final (T F ), que varia em função do tipo e da
complexidade da vistoria ou auditoria a realizar. Essa taxa é obtida através da seguinte fórmula: T F = T B x F S , em 
que T B é a taxa base e F S é o factor de serviço que varia em função do tipo e da complexidade da vistoria ou

F S 2,01 105,00 €   

F S 1,50 78,00 €     
Realização de vistorias em que seja solicitada a intervenção do Município de Silves, por cada
técnico F S 1,00 52,00 €     

F S 1,25 65,00 €     
Pedido e realização de vistoria para avaliação de isenção de licenciamento de obras particulares F S 1,00 52,00 €     

F s 1,00 52,00 €     
Pedido e realização de vistoria no âmbito da recuperação e valorização dos jardins e pátios
interiores em área de reabilitação urbana F S 0,77 40,00 €     

Pedido e realização de vistoria para constituição, alteração ou rectificação do regime de
propriedade horizontal

F S 1,88 98,00 €     

Estabelecimentos e conjuntos comerciais constantes do Regime Jurídico de Acesso e
Exercício de Actividades de Comércio, Serviços e Restauração

ii.a) F S 2,01 105,00 €   
ii.b) F S 1,15 60,00 €     

F S 1,00 52,00 €     
F S 1,00 52,00 €     

F S 1,00 52,00 €     

F S 0,12 6,00 €       
F S 1,00 52,00 €     

i.b) F S 1,15 60,00 €     

Pedido e realização de vistoria para efeito de emissão de alvará de autorização de utilização e
suas alterações - estabelecimentos previstos em legislação especifica

i.a) F S 2,01 105,00 €   

Para estabelecimento de restauração ou de bebidas, com fabrico próprio de pastelaria,
panificação e gelados F S 1,82 95,00 €     

Pedido e realização de vistoria para efeito de emissão de alvará de autorização de utilização e
suas alterações - operações urbanísticas, que careçam de autorização de utilização, não prevista
nas alíneas anteriores, por cada operação urbanística F S 1,45 75,00 €     

F S 1,53 80,00 €     
F S 1,74 90,00 €     

Pedido e realização de vistoria para efeito de emissão de alvará de autorização de utilização e
suas alterações - estabelecimentos de restauração e bebidas, por cada estabelecimento:

F S 1,53 80,00 €     

Para garagens/arrumos, por cada fracção (constituídas ou passiveís de serem constituídas em
regime de propriedade horizontal) F S 0,67 35,00 €     

F S 0,87 45,00 €     

Para armazéns/indústria, por cada fracção (constituídas ou passíveis de serem constituidas
em regime de propriedade horizontal) F S 0,97 50,00 €     

=
1. Verificação de requisitos de alojamento local

a) Pedido e realização de vistoria de verificação de requisitos =
b) Acresce por cada quarto ou unidade de ocupação =

2. Fornecimento de placa identificativa de alojamento local, por placa =
3. Pedido e realização de auditoria para classificação de empreendimentos turísticos 

a) Empreendimentos de turismo de habitação =
b) Empreendimentos de turismo no espaço rural =
c) Parques de campismo e de caravanismo =

4. Pedido de revisão de classificação de empreendimentos turísticos =
5. Dispensa de requisitos para atribuição de classificação =

68 .º Inspecção de elevadores, ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes

=
1. Inspecção periódica, por equipamento =
2. Inspecção extraordinária, por equipamento =
3. Reinspecção periódica ou extraordinária, por equipamento =

69 .º Autorização de utilização e de alteração do uso
1. Apreciação de pedido de autorização de utilização de edifício ou de suas fracções
2. Apreciação de pedido de alteração de utilização de edifício ou de suas fracções
3. Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
4. Emissão de alvará de autorização de utilização e suas alterações

a) Emissão do alvará
b) 

=
i. Habitação, comércio, serviços, indústria (por fogo) =
ii. Estabelecimentos de bebidas, restauração e similares:

ii.1) Estabelecimento de bebidas =
ii.2) Estabelecimento de restauração =
ii.3) Estabelecimento de restauração ou de bebidas, com dança =
ii.4)

=
iii. Estabelecimentos alimentares e não alimentares e de prestação de serviços específicos =
iv. Empreendimentos turísticos, por cada estabelecimento:

iv.1) Estabelecimentos hoteleiros =
iv.2) Aldeamentos turísticos =
iv.3) Apartamentos turísticos =
iv.4) Conjuntos turísticos (resorts) =
iv.5) Empreendimentos de turismo de habitação =
iv.6) Empreendimentos de turismo no espaço rural =
iv.7) Parques de campismo e de caravanismo =

F S 7,00 175,00 €   

F S 20,00 500,00 €   
F S 16,00 400,00 €   

F S 5,00 125,00 €   
F S 4,50 113,00 €   

F S 6,00 150,00 €   

F S 20,00 500,00 €   

Estabelecimento de restauração ou de bebidas, com fabrico próprio de pastelaria,
panificação e gelados F S 18,00 450,00 €   

F S 8,00 200,00 €   
F S 18,00 450,00 €   

F S 15,00 375,00 €   

Secção VIII
Autorização de utilização e de alteração do uso

90,00 €     

F S 0,92 48,00 €     
Nota: Aos valores das taxas previstas nesta Secção VII do Capítulo VIII da Tabela Geral de Taxas, acrescem os

custos ou encargos de afectação de peritos, que não sejam trabalhadores municipais, mas que sejam pagos
pelo orçamento municipal em função das vistorias, auditorias ou inspecções realizadas.

F S 1,25 65,00 €     
F S 1,25 65,00 €     

F S 8,00 200,00 €   

T B      25,00 € 
F S 2,00 50,00 €     

90,00 €     
20,00 €     

25,00 €     
Acresce, por cada autorização (ou alteração) de utilização, uma parcela (T F ) que varia em função do tipo de uso

pretendido para cada edifício, fracção autónoma ou instalação. Essa taxa é obtida através da seguinte fórmula: T F 

= T B x F S , em que T B é a taxa base e F S é o factor de serviço que varia em função do tipo de uso do edifício,

fracção autónoma ou instalação para a qual é pedida a autorização (ou alteração) de utilização, e da complexidade
do procedimento administrativo.

F S 0,57 30,00 €     

Por cada inspecção, é cobrada uma taxa final (T F ), que varia em função do tipo e da complexidade da inspecção a

realizar. Essa taxa é obtida através da seguinte fórmula: T F = T B x F S , em que T B é a taxa base e F S é o factor de

serviço que varia em função do tipo e da complexidade da inspecção a realizar.
T B      52,00 € 

F S 1,64 85,00 €     
F S 1,05 55,00 €     

F S 1,82 95,00 €     
F S 2,01 105,00 €   

F S 0,20 10,00 €     
F S 0,30 16,00 €     

auditoria a realizar.
T B      52,00 € 

F S 1,05 55,00 €     

57 .º Destaque de parcela de terreno
1. Apreciação do pedido de destaque de parcela de terreno, por cada pedido
2. Emissão de certidão comprovativa da verificação dos requisitos de destaque

58 .º Propriedade horizontal
1. Apreciação de pedido de constituição, alteração ou rectificação do regime de propriedade horizontal
2. Emissão de certidão de aprovação de constituição, alteração ou rectificação do regime de propriedade horizontal
3. Acresce ao número anterior, por cada fracção

59 .º Renovação de licença ou de comunicação prévia de obras
1.

2. Pedido de renovação de licença ou de comunicação prévia, acresce por cada lote, fogo ou unidade de ocupação
60 .º Licenças especiais

1. Pedido de licença parcial de obras - artigo 23.º, n.ºs 6 e 7, do RJUE 
2. Emissão de licença parcial de obras - artigo 23.º, n.ºs 6 e 7, do RJUE 

a) Emissão de licença 
b) Acresce ao montante da alínea anterior, pelo prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 

3.

4.

a) Emissão de autorização
b) Acresce ao montante da alínea anterior, pelo prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 

5. Emissão de licença especial para conclusão de obras inacabadas - artigo 88.º do RJUE
a) 

b) Acresce ao montante da alínea anterior, por cada mês ou fração para conclusão das obras inacabadas
61 .º Licença de ocupação do espaço público por motivo de operações urbanísticas 

1. Emissão de alvará de licença de ocupação do espaço público por motivo de operações urbanísticas
2.

a) Ocupação do espaço público com andaimes, tapumes ou outros resguardos,  por m2 ou fração
i. Por semana ou fração
ii. Por mês ou fração

b)

i. Por dia ou fração
ii. Por semana ou fração
iii. Por mês ou fração

c) Ocupação do espaço público com contentor de resíduos de obras,por m2 ou fração
i. Por dia ou fração
ii. Por semana ou fração
iii. Por mês ou fração

d) Ocupação do espaço público com gruas, guindastes ou similares, por unidade
i. Por dia ou fração
ii. Por semana ou fração
iii. Por mês ou fração

e) Outras ocupações do espaço público, por motivo de obras, por mês ou fração e por m2 ou fração
i. Por dia ou fração
ii. Por semana ou fração

À taxa devida pela emissão do alvará de licença de ocupação do espaço público por motivo de operações urbanísticas,
acrescem os valores das alíneas seguintes, baseados no benefício auferido pelo particular em função do período, da
área e do modo de ocupação do espaço público:

0,50 €       
2,00 €       

20,00 €     

25,00 €     

20,00 €     

Emissão de licença especial para conclusão de obras inacabadas - 25% do valor total da taxa cobrada pela emissão
da licença de obras inicial ou apresentação de comunicação prévia de obras, excluindo os valores correspondentes
à taxa pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas (TMU) e a compensações, caso
tenham tido lugar.

6,00 €       
24,00 €     

24,00 €     

1,20 €       

Ocupação aérea do espaço público, com andaimes suspensos ou outras ocupações, por m2 ou fração e por piso (só
na parte não protegida por tapumes)

1,20 €       
6,00 €       

6,00 €       

25,60 €     

1,20 €       

1,30 €       
6,40 €       

3,00 €       
Secção V

Renovação de licença ou comunicação prévia e licenças ou autorizações especiais

Pedido de reapreciação de processo de licenciamento ou de comunicação prévia de obras que haja caducado - artigo
72.º do RJUE 100,00 €   

90,00 €     
40,00 €     

Destaque de parcela e propriedade horizontal

75,00 €     
45,00 €     

Pedido de autorização para execução de trabalhos de demolição ou de escavação e contenção periférica - artigo 81.º
do RJUE 60,00 €     
Emissão de autorização para execução de trabalhos de demolição ou de escavação e contenção periférica - artigo 81.º
do RJUE

80,00 €     

80,00 €     
20,00 €     

45,00 €     

60,00 €     

iii. Por mês ou fração
62 .º Autorização para instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicações e acessórios

1.

2.

3. Instrução do procedimento com elementos em falta, por cada junção de elementos
4.

a) Emissão do alvará e respectivos aditamentos
b) Acresce uma parcela variável, de acordo com a seguinte fórmula: = x L x +

em que:
= Área de intervenção
= coeficiente de localização - CIMI

=
= =

=
= número de meses ou fração, para instalação de infraestruturas
= (custo dos procedimentos para acompanhamento do processo, por mês)

5.

6.

63 .º Execução de obras por fases

64 .º Prorrogações de prazos
1. Prorrogação de prazo para apresentação dos projectos das especialidades e outros estudos, por mês ou fração
2. Prorrogação de prazo para emissão de alvará de licença de obras
3. Prorrogação de prazo para execução de obras

a) Acto de averbamento de prorrogação do prazo
b) Por mês ou fração

4. Prorrogação de prazo para a execução de obra em fase de acabamentos
a) Acto de averbamento de prorrogação do prazo
b) Por mês ou fração

5. Prorrogação de prazo de execução de obras em consequência de alteração da licença ou da comunicação prévia
a) Acto de averbamento de prorrogação do prazo
b) Por mês ou fração

6. Outras prorrogações de prazo

65 .º Vistorias, em geral

T B =
a)

i.
=

ii.

25,00 €     
Secção VII

10,00 €     

25,00 €     
10,00 €     

25,00 €     

25,00 €     

55,00 €     
Para comércio/serviços, por cada fracção (constituídas ou passíveis de serem constituídas em

Vistorias, auditorias e inspecções

Por cada vistoria, é cobrada uma taxa final (T F ) que varia em função do tipo e da complexidade da vistoria a realizar.

Essa taxa é obtida através da seguinte fórmula: T F = T B x F S , em que T B é a taxa base e F S é o factor de serviço

que varia em função do tipo e da complexidade da vistoria a realizar.
     52,00 € 

Pedido e realização de vistoria para efeito de emissão de alvará de autorização de utilização e
suas alterações - habitação, comércio, serviços, indústria e outros usos:

Para habitação, acresce por cada fracção (constituídas ou passiveís de serem constituídas em
regime de propriedade horizontal) F S 1,05 

As taxas aplicáveis à execução de obras por fases, nos termos dos artigos 56.º ou 59.º do RJUE, decorrem da
aplicação do disposto nos artigos 48.º e 50.º constantes das Secções II e III do presente Capítulo, consoante se trate
de obras de urbanização, integradas ou não em operação de loteamento, ou de edificação.

25,00 €     

m
F m 20,00

Pedido de renovação de autorização de instalação de infraestruturas de suporte de estação de radiocomunicações e
acessórios 100,00 €   

Factor de benefício que mede o custo do ordenamento e planeamento do território
(CIOP ) e dos equipamentos colectivos e espaços verdes (CIEV ): FB = CIOP +
CIEV

CIOP 0,06 €
F B CIEV 3,08 €

FB 3,14 €

25,00 €     
10,00 €     

PV AI FB m x F m

AI
L

20,00 €     
Emissão de alvará de autorização de instalação de infraestruturas de suporte de estação de radiocomunicações e
acessórios

115,00 €   

Apreciação de pedido de autorização de instalação de infraestruturas de suporte de estação de radiocomunicações e
acessórios 200,00 €   
Apreciação de pedido de alteração de autorização de instalação de infraestruturas de suporte de estação de
radiocomunicações e acessórios, por cada 200,00 €   

Pedido de averbamento em autorização de instalação de infraestruturas de suporte de estação de radiocomunicações
e acessórios 50,00 €     

Secção VI
Execução por fases e prorrogações de prazos

24,00 €     

Secção IV

=regime de propriedade horizontal) F S 1,25 65,00 €     
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7. Depósito de ficha técnica de habitação, por fogo ou fracção
8. Emissão de segunda via de ficha técnica de habitação
9. Fornecimento de livro de obra

10. Emissão e conformação de segunda via do livro de obra
11. Pedido de autenticação, termos e numeração de livro de obra
12. Fornecimento de modelos de avisos de obras - artigo 12.º do RJUE
13.

a) Taxa administrativa
b) Acrescem os custos de publicação

14.

77 .º

1.

2. Apreciação de pedido de aprovação de projecto de construção e de alteração de reservatório de GPL
3.

4.

5.

6.

7. Instrução do procedimento de licenciamento com elementos em falta, por cada junção de elementos
8. Emissão ou renovação de alvará de licença de exploração

a) Emissão do alvará
b)

=
i. Para < CT < =
ii. Para <= CT < =
iii. Para <= CT < =
iv. Para <= CT < =

9. Realização de vistorias relativas ao processo de licenciamento (vistoria inicial e vistoria final)
a) Pela realização de vistoria relativa ao processo de licenciamento (vistoria inicial e vistoria final)
b)

=
i. Para < CT < =
ii. Para <= CT < =
iii. Para <= CT < =
iv. Para <= CT < =

10.

a)

Realização de vistorias para verificação do cumprimento das medidas impostas nas decisões proferidas sobre
reclamações:

Pelo pedido e realização de vistoria para verificação do cumprimento das medidas impostas nas decisões
proferidas sobre reclamações 60,00 €     

100 500 F c 7,5 450,00 €   
50 100 F c 6,0 360,00 €   

0 10 F c 4,0 240,00 €   
10 50 F c 5,0 300,00 €   

10 50 F c 3,5 210,00 €   

20,00 €     

70,00 €     
Acresce ao montante referido na alínea anterior, uma parcela variável em função da capacidade total (CT) dos
reservatórios, de acordo com a seguinte fórmula: PV = T B x F C , em que T B é a taxa base e Fc o factor de
capacidade ou dimensão dos reservatórios.

T B 60,00 €   

60,00 €     
Acresce ao montante referido na alínea anterior, uma parcela variável em função da capacidade total (CT) dos
reservatórios, de acordo com a seguinte fórmula: PV = T B x F C , em que T B é a taxa base e F c o factor de
capacidade ou dimensão dos reservatórios.

T B 60,00 €   

100 500 F c 7,0 420,00 €   
50 100 F c 5,5 330,00 €   

Apreciação de pedido de aprovação de projecto de construção e de alteração de postos de abastecimento para
consumo próprio e cooperativo 450,00 €   
Apreciação de pedido de aprovação de projecto de construção e alteração de posto de abastecimento de venda ao
público e área de serviços 300,00 €   
Apreciação de pedido de aprovação de projecto de redes de distribuição de gás, associadas a reservatórios de GPL,
com capacidade inferior a 50m3 450,00 €   

Licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis e instalações de armazenamento de produtos de petróleo
e outros combustíveis 
Apreciação de pedido de aprovação de projecto de construção e/ou de alteração de instalações de armazenamento de
produtos de petróleo 300,00 €   

300,00 €   
Apreciação de pedido de aprovação de projecto de construção e de alteração de instalações de armazenamento de
produtos de outros combustíveis 300,00 €   

Outras pretensões de interesse particular ou prestações de serviços públicos administrativos, com relevância
urbanística, não especialmente previstos na presente Tabela Geral de Taxas 20,00 €     

CAPÍTULO IX
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E/OU ÁREAS DE SERVIÇO NA REDE VIÁRIA MUNICIPAL, E 

INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO E COMBUSTÍVEIS

0 10 F c 2,0 120,00 €   

18,00 €     
18,00 €     

Publicitação de avisos pelo Município de Silves, relativos à emissão de alvará de licença, apresentação de
comunicação prévia ou abertura de períodos de discussão pública, quando exigido por lei (artigo 22.º do RJUE) e/ou
regulamento municipal

20,00 €     

4,00 €       
8,00 €       

10,00 €     
15,00 €     

b)

=
i. Para < CT < =
ii. Para <= CT < =
iii. Para <= CT < =
iv. Para <= CT < =

11.

a)

b)

=
i. Para < CT < =
ii. Para <= CT < =
iii. Para <= CT < =
iv. Para <= CT < =

12. Repetição de vistoria para verificação das condições impostas:
a) Pelo pedido de repetição de vistoria para verificação das condições impostas
b)

=
i. Para < CT < =
ii. Para <= CT < =
iii. Para <= CT < =
iv. Para <= CT < =

13.

a)

b)

=
i. Para < CT < =
ii. Para <=CT < =
iii. Para <=CT < =
iv. Para <=CT < =

14.

15. Emissão de autorização de exploração de redes de distribuição associadas a reservatórios sujeitos a licenciamento
16.

a) Emissão do alvará
b) Acresce ao valor fixado na alínea anterior, por cada m2 de área de construção

17.

78 .º Bombas abastecedoras de carburantes líquidos, ar e água, instaladas no espaço público
1. Emissão de alvará de licença de ocupação do espaço público
2.

34,00 €     
Ao montante previsto no número anterior, acresce uma parcela variável com base no disposto nas alíneas seguintes,
baseadas no benefício auferido pelo particular em função do tempo, da dimensão e do meio de ocupação do espaço

Emissão de alvará de autorização de utilização de postos de abastecimento de combustíveis e instalações de
armazenamento de produtos de petróleo e combustíveis:

200,00 €   
0,14 €       

Averbamento em autorização de utilização (ou licença de exploração) de posto de abastecimento de combustíveis e de
instalações de armazenagem de produtos de petróleo 60,00 €     

Emissão ou renovação de alvará de licença de exploração a título provisório de posto de abastecimento de
combustíveis e/ou de instalação de armazenagem de produtos de petróleo e combustíveis 180,00 €   

150,00 €   

50 100 F c 6,0 360,00 €   
100 500 F c 7,5 450,00 €   

0 10 F c 4,0 240,00 €   
10 50 F c 5,0 300,00 €   

Outras vistorias a postos de abastecimento de combustíveis e instalações de armazenamento de produtos de petróleo
e combustíveis:

Pelo pedido de outras vistorias a postos de abastecimento de combustíveis e instalações de armazenamento de
produtos de petróleo e combustíveis 60,00 €     
Acresce ao montante referido na alínea anterior, uma parcela variável em função da capacidade total (CT) dos
reservatórios, de acordo com a seguinte fórmula: PV = TB x F C , em que TB é a taxa base e F c o factor de
capacidade ou dimensão dos reservatórios.

T B 60,00 €   

100 500 F c 8,0 480,00 €   
50 100 F c 6,5 390,00 €   

50 F c 5,0 300,00 €   

0 10 F c 4,5 270,00 €   
10 50 F c 5,5 330,00 €   

60,00 €     
Acresce ao montante referido na alínea anterior, uma parcela variável em função da capacidade total (CT) dos
reservatórios, de acordo com a seguinte fórmula: PV = TB x F C , em que TB é a taxa base e F c o factor de
capacidade ou dimensão dos reservatórios.

T B 60,00 €   

Pelo pedido e realização de vistoria ou inspecção periódica para verificação da conformidade da instalação com as
condições do licenciamento 60,00 €     
Acresce ao montante referido na alínea anterior, uma parcela variável em função da capacidade total (CT) dos
reservatórios, de acordo com a seguinte fórmula: PV = TB x F C , em que TB é a taxa base e F c o factor de
capacidade ou dimensão dos reservatórios.

T B 60,00 €   

100 500 F c 7,5 450,00 €   
50 100 F c 6,0 360,00 €   

100 500 F c 7,5 450,00 €   
50 100 F c 6,0 360,00 €   

0 10 F c 4,0 240,00 €   
10

0 10 F c 4,0 240,00 €   
10 50 F c 5,0 300,00 €   

Acresce ao montante referido na alínea anterior, uma parcela variável em função da capacidade total (CT) dos
reservatórios, de acordo com a seguinte fórmula: PV = TB x F C , em que TB é a taxa base e F c o factor de
capacidade ou dimensão dos reservatórios.

T B 60,00 €   

Realização de vistorias e inspecções periódicas para verificação da conformidade da instalação com as condições do
licenciamento:

v.
=

vi.
=

vii. Acresce a cada autorização, por cada m2 de área de construção
70 .º Alteração de utilização de edifício ou de suas fracções, com impacto nas infraestruturas urbanísticas

71 .º Taxas pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas (artigo 116.º do RJUE)
1.

= P x E i x T i x AC i em que:
= Valor da taxa (em euros)
=

▫ Ordenamento do território =
▫ Saneamento =
▫ Abastecimento de água =
▫ Resíduos sólidos =
▫ Protecção do meio ambiente e conservação da natureza =
▫ Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca =
▫ Infraestruturas de distribuição de energia eléctrica =
▫ Transportes e comunicações =
▫ Transportes rodoviários =

Total do Plano relevante para TMU
Área urbana e afecta à urbanização (AU) =
Valor de P para 2016/2017 (recalculado no início de cada ano bissexto ) =

= Parâmetro que traduz a influência do custo das infraestruturas:
E 1 =

=
E 2 = Perímetros urbanos de aglomerados dispersos =
E 3 =

=
E 4 = Nas restantes áreas (incluindo São Marcos da Serra):

= servida com rede de águas e saneamento =
= servida com rede de águas, mas sem rede de saneamento =
= não servida por rede de águas, nem rede de saneamento =

= Área de construção relativa a cada uma das tipologias
Habitação e anexos =
Comércio e serviços =
Turismo =
Indústria =
Equipamentos e similares =
Usos agrícolas e pecuários =

72 .º Direito à informação, nos termos do artigo 110.º do RJUE 
1. Pedido de informação, formulado ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 110.º do RJUE 60,00 €     

T i 2,50
T i 1,50

Secção X
Outras taxas urbanísticas

T i = tipologia
T i 2,00
T i 4,50
T i 2,00

E 43 E 43 0,25
AC i

T i 4,00

246 246 78.300,00 €       

E 41 E 41 0,50
E 42 E 42 0,40

Perímetro urbano dos aglomerados de Alcantarilha, Algoz, Armação de Pêra, Pêra,
Silves, São Bartolomeu de Messines e Tunes E 1 1,00

E 2 0,80
Perímetros urbanos e de espaços industriais e comerciais de Tunes, Algoz,
Alcantarilha e São Bartolomeu de Messines E 3 0,75

6.822.301,00 €  
AU 6.800.060

P 2016/2017 1,00 €                

243 243 525.330,00 €     
244 244 1.330.641,00 €  

P Quociente entre o valor do plano plurianual de investimentos, relativamente a investimentos municipais na
realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas, calculado para cada ano, através do
somatório dos valores inseridos nas rubricas de cIassificação funcional do Plano de ContabiIidade das
Autarquias Locais a seguir indicados, e da área total classificada como perímetro urbano e espaços
industriais no PDM de Silves.

242 242 2.089.330,00 €  

Secção IX
Taxas pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas (TMU)

A taxa devida pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, é calculada de acordo com a
seguinte fórmula:
TMU
TMU

E i

330 330 1.148.770,00 €  
331 331 1.245.630,00 €  

310 320 300,00 €            
320 320 41.040,00 €       

245 245 362.960,00 €     

0,14 €       

Com a emissão de alvará de alteração de utilização de edifício ou de suas fracções, que gere sobrecarga nas
infraestruturas urbanísticas gerais, há lugar ao pagamento de taxa de valor equivalente ao acréscimo de encargos com
a realização, reforço e manutenção dessas infraestruturas, de acordo com a fórmula definida no artigo 71.º da presente
Tabela Geral de Taxas, salvo nos casos em que se apure um valor diferencial negativo.

Estabelecimentos e conjuntos comerciais, constantes do Regime Jurídico de Acesso e
Exercício de Actividades de Comércio, Serviços e Restauração, por cada estabelecimento F S 20,00 500,00 €   
Emissão de outros alvarás de utilização, funcionamento, instalação, exploração e/ou outros e
suas alterações F S 1,80 45,00 €     

2. Pedido de informação, formulado ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 110.º do RJUE
73 .º Verificação ou confirmação de alinhamentos, nivelamentos e área de implantação de construções existentes

1.

2.

74 .º Disponibilização de pontos coordenados
Pedido de disponibilização de pontos coordenados, por cada ponto

75 .º Certidões, certificados e declarações
1. Certidões de teor

=
a) certidão de autorização de localização =
b) certidão de localização comercial ou industrial =
c) certidão de número de polícia =
d) certidão comprovativa do pagamento de taxas pela emissão de alvará de licença urbanística =
e) certidão de construção ou edificação anterior a 07 de Agosto de 1951 =
f) certidão de construção ou edificação ao abrigo do Decreto-Lei n.º 166/70, de 15 de Abril =
g) certidão de inexistência de peças desenhadas de edificação ou construção =
h) certidão de alvará de licença para execução de operação urbanística =
i) certidão de alvará de licença ou autorização de utilização de edificio ou fracção =
j) certidão relativa ao uso de edifício ou fracção =
k) certidão de isenção de licença ou de autorização de utilização =
l) certidão de título de legalização de operação urbanística =
m) certidão de demolição de edifício, construção ou obras =
n) certidão sobre a existência de caução suficiente para execução das obras de urbanização =
o) certidão da conclusão de infraestruturas urbanísticas e/ou recepção de obras de urbanização =
p) =
q) certidão sobre localização de área de serviço na rede viária local, regional e/ou nacional =
r) certidão para efeitos de imposto municipal sobre imóveis =
s) certidão de classificação de terreno/imóvel no Plano Director Municipal =
t) certidão de depósito de ficha técnica de habitação =
u) de outras certidões referentes a factos ou situações jurídicas com relevância urbanística =

2. Certidões narrativas

3. Pela emissão de certificado =
4. Pela emissão de declaração, nomeadamente:

a)
=

b) de declaração sobre dados do empreiteiro responsável pela execução de operação urbanística =
76 .º Outras taxas urbanísticas

1.

a) Pela primeira alteração - 25% do valor inicial da taxa de apreciação
b) Pela segunda alteração - 50% do valor inicial da taxa de apreciação
c) A partir da terceira alteração - 100% do valor inicial da taxa de apreciação

2. Promoção de consultas a entidades externas em substituição do interessado
3. Pedido de autorização de substituição de forma ou objecto de caução para execução de infraestruturas urbanísticas
4. Pedido de atribuição de número de polícia
5. Pedido de alteração de número de polícia
6. Averbamentos em procedimento de licenciamento, de comunicação prévia, de legalização ou de autorização de

15,00 €     
55,00 €     
40,00 €     
40,00 €     

F S 1,00 25,00 €     

Apresentação de alteração ao projecto inicial de arquitectura antes da emissão de alvará de licença de obras ou da
realização de obras objecto de comunicação prévia

F S 1,25 25,00 €     

de declaração abonatória para o Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. (InCI, I.P.) - obras
de edificação e obras de urbanização F S 1,25 25,00 €     

F S 1,50 30,00 €     

Por cada certidão narrativa é cobrada uma taxa final cujo valor é igual ao da certidão de teor (do mesmo tipo),
acrescido de 35%.

F S 1,50 30,00 €     
certidão sobre integração de edificação ou construção no dominio público ou privado F S 1,50 30,00 €     

F S 2,00 40,00 €     
F S 1,50 30,00 €     

F S 1,50 30,00 €     
F S 1,00 20,00 €     

F S 2,00 40,00 €     
F S 1,00 20,00 €     

F S 1,25 25,00 €     
F S 1,25 25,00 €     

F S 2,50 50,00 €     
Fs 2,50 50,00 €     

F S 2,50 50,00 €     
F S 1,00 20,00 €     

F S 1,00 20,00 €     
F S 1,25 25,00 €     

Por cada certidão de teor é cobrada uma taxa final (T F ), que varia em função do tipo de certidão requerida. Essa taxa
é obtida através da seguinte fórmula: T F = T B x F S , em que T B é a taxa base e F S é o factor de serviço que varia
em função da complexidade do procedimento administrativo de elaboração e emissão da concreta certidão requerida.
A taxa base (T B ) é igual a 20,00 € .

T B 20,00 €   
F S 3,50 70,00 €     

Pedido de verificação ou confirmação de alinhamentos, nivelamentos e área de implantação de edificação, por cada
processo 70,00 €     
Pedido de verificação ou confirmação de alinhamentos, nivelamentos e área de implantação de loteamentos e obras de
urbanização, por cada 1.000 m2 ou fração 80,00 €     

12,00 €     

45,00 €     

F S 1,25 25,00 €     
F S 1,25 25,00 €     

F S 3,50 70,00 €     

utilização 40,00 €     
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i.

=
ii.

=
iii.

=
iv.

=
v.

=
vi.

=
vii.

=
viii. Exploração de lavandarias =
ix. Exploração de centros de bronzeamento artificial =
x. Exploração de estabelecimentos de colocação de piercings e tatuagens =
xi.

=
xii.

=
xiii. Abertura e funcionamento de instalação desportiva de uso público =

2. a) Autorização de instalação e funcionamento de estabelecimento
b)

=
i.

=
ii.

=
iii.

=
82 .º Modificações a estabelecimentos de comércio, serviços e restauração

1. Estabelecimentos cuja instalação e funcionamento está dependente de mera comunicação prévia: 

=
a) Mera comunicação prévia de alteração do ramo de actividade de estabelecimento =
b) Mera comunicação prévia de alteração do nome/insígnia de estabelecimento =
c) Mera comunicação prévia de alteração do titular da exploração do estabelecimento =
d) Mera comunicação prévia de ampliação/redução da área de venda do estabelecimento =F S 2,50 37,50 €     

F S 1,00 15,00 €     
F S 1,00 15,00 €     

Por cada mera comunicação prévia é cobrada uma taxa final (TF ), que varia em função do tipo de modificação
requerida. Essa taxa é obtida através da seguinte fórmula: TF = T B x F S, em que T B é a taxa base e F S é o factor
de serviço que varia consoante a concreta alteração solicitada.

T B      15,00 € 
F S 1,50 23,00 €     

Exploração de estabelecimentos de comércio, por grosso e a retalho, e armazéns de
alimentos para animais, conforme identificados na Lista II do Anexo I do Regime Jurídico de
Acesso e Exercício de Actividades de Comércio, Serviços e Restauração, a título principal ou

dá i
F S 2,50 100,00 €   

Exploração de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, nos casos em que deva haver
lugar a pedido de dispensa dos requisitos constantes dos artigos 126.º a 130.º e 133.º do
Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Actividades de Comércio, Serviços e Restauração F S 2,00 80,00 €     

T B      40,00 € 
Exploração de estabelecimentos de comércio por grosso e de armazéns de genéros
alimentícios de origem animal, que exijam condições de temperatura controlada, conforme
identificados na Lista III do Anexo I do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Actividades
de Comércio, Serviços e Restauração, a título principal ou secundário F S 2,50 100,00 €   

F S 2,00 60,00 €     
40,00 €     

Acresce ao valor da taxa prevista na alínea anterior uma parcela variável, de acordo com a seguinte fórmula: TF =
TB x FS , em que TB é a taxa base e FS é o factor de serviço, que varia em função do tipo de estabelecimento e da
complexidade do procedimento administrativo.

Exploração de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, nos casos em que não deva
haver lugar a pedido de dispensa dos requisitos referidos nos artigos 126.º a 130.º e 133.º do
Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Actividades de Comércio, Serviços e Restauração F S 2,00 60,00 €     
Exercício da actividade de restauração ou de bebidas não sedentária, ainda que, ao abrigo da
livre prestação de serviços, o empresário não esteja estabelecido em território nacional F S 1,00 30,00 €     

F S 2,00 60,00 €     
F S 2,00 60,00 €     

Exploração de oficinas de adaptação e reparação de veículos automóveis utilizadores de
gases de petróleo liquefeito (GPL) e gás natural comprimido e liquefeito (GN), identificados na
Lista IV do Anexo I do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Actividades de Comércio,
Serviços e Restauração F S 2,25 67,50 €     

F S 2,00 60,00 €     

Organização de feiras por entidades privadas, ainda que, ao abrigo da livre prestação de
serviços, o empresário não esteja estabelecido em território nacional F S 2,50 75,00 €     
Exploração de oficinas de manutenção e reparação de veículos automóveis, motociclos e
ciclomotores F s 1,75 52,50 €     

Exploração de estabelecimentos de comércio a retalho, com área de venda igual ou superior a
2.000m2, inseridos em conjuntos comerciais F S 4,00 120,00 €   
Exploração de estabelecimentos de comércio a retalho de animais de companhia e
respectivos alimentos, em estabelecimentos especializados F S 1,25 37,50 €     

Exploração, a título principal ou secundário, de estabelecimentos de comércio e de armazéns
identificados na Lista I do Anexo I do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Actividades
de Comércio, Serviços e Restauração F S 1,25 37,50 €     
Exploração de estabelecimentos de comércio a retalho que pertençam a uma empresa que
utilize uma ou mais insígnias ou estejam integrados num grupo, que disponha, a nível
nacional, de uma área de venda acumulada igual ou superior a 30.000m2, nos casos em que
isoladamente considerados tenham uma área de venda inferior a 2.000m2 e não estejam
inseridos em conjuntos comerciais F S 4,00 120,00 €   

2. Estabelecimentos cuja instalação e funcionamento está dependente de autorização:

=
a) Averbamento na autorização por alteração significativa das condições de exercício da actividade =
b) Averbamento na autorização por alteração do titular da exploração do estabelecimento =

83 .º Horários de estabelecimentos de comércio, serviços e restauração
1.

2.

84 .º Acesso mediado ao "Balcão do Empreendedor"
1.

2.

85 .º Fornecimento de cartografia e outra informação geográfica
1. Fornecimento de cartografia de base, em formato digital, às escalas disponíveis nos serviços municipais

a) Da totalidade do concelho (em dwg ou shape file, conforme o formato disponível), com:
i. Eixos de via e toponímia associada
ii. Edificação
iii. Rede hidrográfica
iv. Rede ferroviária
v. Limites administrativos das freguesias e uniões de freguesias
vi. Altimetria
vii. Outros, incluindo planimetria simplificada

b) De área específica do concelho (em dwg ou shape file, conforme o formato disponível), com:
i. Eixos de via e toponímia associada, por km
ii. Edificação, por hectare
iii. Rede hidrográfica, por km
iv. Rede ferroviária, por km
v. Altimetria, por hectare
vi. Outros, incluindo planimetria simplificada, por hectare

2.

a) Em formato A4, por página
b) Em formato A3, por página
c) Em formato superior a A3, por página 

3. Fornecimento de cartografia tématica e/ou mapas temáticos, nas escalas existentes nos serviços municipais
a) Em formato A4, por página
b) Em formato A3, por página
c) Em formato superior a A3, por página 
d) Em formato digital (vectorial, imagem ou outro formato disponível), por hectare

4. Fornecimento de ortofotomapas, nas escalas existentes
a) Em formato A4, por folha 
b) Em formato A3, por folha 
c) Em formato superior a A3, por folha 
d) Em formato digital (vectorial, imagem ou outro formato disponível), por hectare

5. Fornecimento de relatórios e/ou estudos de planos municipais
a) Pelo pedido e não excedendo uma página
b) Por cada página além da primeira
c) Disponibilização de cada CD/DVD

3,00 €       
0,05 €       

10,00 €     

75,00 €     
3.000,00 €
2.520,00 €

1.000,00 €
625,00 €   

70,00 €     

Aos restantes casos não enquadráveis no número anterior ou no n.º 3 do artigo 80.º da Capítulo XI da Tabela Geral de
Taxas, que impliquem o acesso mediado do requerente ao “Balcão do Empreendedor”, aplica-se o valor aqui previsto.   40,00 €     

CAPÍTULO XIII
CARTOGRAFIA E OUTRA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

625,00 €   

14,60 €     
2,90 €       

2,90 €       
5,80 €       

14,60 €     
2,90 €       

Fornecimento de cartografia de base, plantas do PDM de Silves e de outros planos municipais, nas escalas existentes
nos serviços municipais

2,90 €       
5,80 €       

14,60 €     

2,90 €       
5,80 €       

0,01 €       
0,04 €       
0,01 €       
0,30 €       

15,00 €     
15,00 €     

Autorização de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento, para além dos limites fixados em
regulamento municipal 15,00 €     
Autorização de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento objecto de anteriores medidas de
restrição de horário 30,00 €     

Às taxas elencadas nos artigos 81.º a 83.º do presente Capítulo XII da Tabela Geral de Taxas, deve acrescer o valor
aqui previsto, sempre que o acesso do requerente ao "Balcão do Empreendedor" seja mediado. 35,00 €     

F S 1,50 30,00 €     
F S 1,00 20,00 €     

Por cada autorização é cobrada uma taxa final (TF ), que varia em função do tipo de modificação requerida. Essa taxa
é obtida através da seguinte fórmula: TF = T B x F S, em que T B é a taxa base e F S é o factor de serviço que varia
consoante o concreto averbamento solicitado.

T B  20,00 € 

= 
a)

=
b)

=
c)

=
d)

=
e)

=
f)

=
g)

=
h)

=
3.

79 .º Pesquisa e exploração de massas minerais - Pedreiras
1. Emissão de parecer prévio de localização, por m2 de área solicitada (mínimo de € 250,00)
2. Pedido de atribuição de licença de pesquisa 
3. Pedido de prorrogação de licença de pesquisa 
4. Pedido de transmissão de licença de pesquisa
5. Pedido de atribuição de licença de exploração, por m2 de área a licenciar (mínimo de € 500,00)
6. Pedido de transmissão de licença de exploração
7. Pedido de atribuição de licença por fusão de pedreiras
8. Pedido de alteração de zonas de defesa
9. Pedido de ampliação da área de pedreira, por m2 de área ampliada (mínimo de € 500,00)

10. Pedido de alteração do regime de licenciamento de pedreira
11. Revisão do plano de pedreira - 25% da taxa prevista no n.º 5 (mínimo de € 250,00)
12.

13.

14.

15. Realização de vistoria de verificação do cumprimento das condições de licença
16. Realização de vistoria para encerramento de pedreira, por m2 de área a libertar (mínimo de € 250,00)
17. Pedido de autorização de mudança de responsável técnico de pedreira
18. Pedido de desvinculação de explorador de pedreira e liberação de caução
19. Pedido de autorização para suspensão de exploração de pedreira
20. Pedido de regularização de pedreira não titulada por licença

a) Classe 3
b) Classe 4

21.

500,00 €   
250,00 €   

Realização de vistoria ao local de exploração de pedreira não titulada por licença, por m2 de área intervencionada não
recuperada (mínimo de € 250,00) 0,02 €       

Realização de vistoria aos 180 dias, para verificação da conformidade da exploração com as condições da licença, por
m2 de área intervencionada (mínimo de € 250,00) 0,02 €       
Realização de vistoria trienal de verificação de exploração de pedreira (classes 1, 2 e 3), por m2 de área
intervencionada (mínimo de € 250,00) 0,02 €       

500,00 €   
0,01 €       

500,00 €   
0,03 €       

500,00 €   

Realização de vistoria de adaptação para imposição das condições de laboração, por m2 de área intervencionada não
recuperada (mínimo de € 500,00) 0,02 €       

250,00 €   
150,00 €   

0,03 €       
200,00 €   
500,00 €   

As taxas de licenças de bombas ou aparelhos de tipo monobloco, para abastecimento de mais de uma espécie de
carburante serão aumentadas em 50%.
Nota: a licença de ocupação do espaço público relativa a bombas e tomadas abastecedoras de ar ou água, inclui a
utilização da via pública com os tubos condutores que forem necessários ao funcionamento da instalação.

CAPÍTULO X
PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE MASSAS MINERAIS - PEDREIRAS

0,005 €     

Bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou água, instalados em propriedade
particular, mas abastecendo na via pública, por cada e por ano ou fração T i 1,50 24,00 €     

250,00 €   
250,00 €   
150,00 €   

Bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou água, instalados em propriedade
particular, mas com depósito ou compressor na via pública, por cada e por ano ou fração T i 2,00 32,00 €     

Bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou água, instalados na via pública, mas com
depósito ou compressor instalados em propriedade particular, por cada e por ano ou fração T i 3,00 48,00 €     

Bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou água, instalados ou abastecendo na via
pública, por cada e por ano ou fração T i 4,00 64,00 €     

Bombas ou aparelhos de carburantes liquídos instalados em propriedade particular, mas com
depósito na via pública, por cada e por ano ou fração T i 6,50 104,00 €   

500,00 €   

público, de acordo com a seguinte fórmula: PV = CREP x T i , sendo PV o valor a acrescer à parcela fixa prevista no

número anterior, CREP o valor base de referência do espaço público e T i um coeficiente que mede o

incentivo/desincentivo consoante o tipo e o modo de ocupação do espaço público.
CMEP 16,00 €   

Bombas ou aparelhos de carburantes líquidos instalados em propriedade particular, mas
abastecendo na via pública, por cada e por ano ou fração T i 4,00 64,00 €     

Bombas ou aparelhos de carburantes liquídos instalados ou abastecendo na via pública, mas
com depósito em propriedade particular, por cada e por ano ou fração T i 7,50 120,00 €   

Bombas ou aparelhos de carburantes liquídos instalados e abastecendo na via pública, por cada
e por ano ou fração T i 9,00 144,00 €   

22. Verificação das condições de encerramento de pedreira não titulada por licença 
a) Classe 3
b) Classe 4

80 .º Sistema da indústria responsável - taxas e despesas de controlo

= x x
em que:

= Taxa base = - artigo 2.º, n.º 5, da Portaria n.º 280/2015, de 15 de Setembro.
= Factor de serviço
= Factor de dimensão

Factores de dimensão:
Critérios
Número de trabalhadores
Potência eléctrica/Kva
Instalação/alteração
Vistorias

1. Instalação, alterações e renovações - estabelecimentos industriais Tipo 3
a) Mera comunicação prévia de instalação =
b) Mera comunicação prévia de alterações (incluindo pedidos de exclusão) =
c) Pedido de renovação (sem alterações) =

2. Vistorias
a) Exploração e alteração =
b) Verificação do cumprimento das condições fixadas no título de exploração/alteração

i. 1.ª Verificação do cumprimento das condições fixadas =
ii. 2.ª Verificação do cumprimento das condições fixadas =
iii. 3.ª Verificação do cumprimento das condições fixadas =

c) Reexame das condições de exploração industrial =
d) Recursos e reclamações, a pedido do industrial =
e) Cessação das medidas cautelares =
f) Selagem e desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos =
g) Apreciação dos pedidos de exclusão do regime de prevenção e controlo integrados da poluição =
h) Desactivação =

3.

4.

81 .º Instalação e funcionamento de estabelecimentos de comércio, serviços e restauração
1. a) Mera comunicação prévia de instalação e funcionamento de estabelecimento

b)

CAPÍTULO XII
ACESSO E EXERCÍCIO DE ACTIVIDADES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E RESTAURAÇÃO

30,00 €     
Acresce ao valor da taxa prevista na alínea anterior uma parcela variável, de acordo com a seguinte fórmula: T F =
T B x F S, em que T B é a taxa base e F S é o factor de serviço, que varia em função do tipo de estabelecimento e
da complexidade do procedimento administrativo.

F S 1,000
Às taxas elencadas nas várias alíneas dos n.ºs 1 e 2 do presente artigo 80.º, deve acrescer o valor aqui previsto,
sempre que o acesso do requerente ao "Balcão do Empreendedor" seja mediado 50,00 €     
Sempre que outras entidades administrativas, como a DGAV, intervenham nos procedimentos do Sistema da Indústria
Responsável (SIR), em que o Município de Silves é a entidade coordenadora, acresce 0.3 ao factor serviço
mencionado nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo 80.º, destinando-se esse acréscimo a ser entregue à referida entidade
administrativa.

F S 0,500
F S 1,000

10 8 6 4 2 0,8

F S 1,000
F S 1,500

F S 4,000
F S 1,500

F S 1,000
F S 3,000

> 100 = 150 > 50 = 100 > 20 = 50 > 5 = 20 < = 5

F S 1,500

F S 1,500

F S 0,500
F S 0,250

F S

F D

Escalão 6 Escalão 5

As taxas devidas por procedimentos diversos enquadrados no Sistema da Indústria Responsável (SIR), aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 169/2012, de 01 de Agosto, e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de Maio, são

apuradas com base num factor de dimensão (relacionado com a dimensão do estabelecimento industrial a instalar) e

num factor de serviço (que representa os custos técnicos, administrativos e de decisão), de acordo com a fórmula

seguinte:
T sir T B F S F D

200,00 €   
100,00 €   

Nota: Os valores das taxas previstas no presente artigo são actualizáveis, automaticamente, a partir de 01 de
Março de cada ano, em conformidade com o disposto no artigo 5.º da Portaria n.º 1083/2008, de 24 de

CAPÍTULO XI
SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL

2,5 2 1,5 1 0,5 0,2
> 750 > 350 = 750 >180 = 350 >99 = 180 > 41,4 = 99 < = 41,4

Escalão 4 Escalão 3 Escalão 2 Escalão 1
> 150

T sir 97,33 €   

=T B      30,00 € 
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NOTAS:
1.

2.

86 .º Utilização do Castelo de Silves
1. Utilização para acções publicitárias e/ou de marketing, por dia
2. Utilização para espectáculos, concertos, galas ou similares, por dia 
3. Utilização para cerimónias, banquetes, cocktails, welcome drinks ou similares, por dia
4. Utilização para filmagens de filmes, séries ou documentários, de interesse exclusivamente particular, por dia 
5.

87 .º Utilização do Museu Municipal de Arqueologia
1. Utilização para acções publicitárias e/ou de marketing, por dia
2. Utilização para filmagens de filmes, séries ou documentários, de interesse exclusivamente particular, por dia 
3.

88 .º Utilização da Biblioteca Municipal de Silves - Sala Urbano Tavares Rodrigues (com átrio/pátio)
1. Utilização para acções publicitárias e/ou de marketing, por dia
2. Utilização para espectáculos, concertos, galas ou similares, por dia 
3. Utilização para cerimónias, cocktails, welcome drinks ou similares, por dia
4. Utilização para filmagens de filmes, séries ou documentários, de interesse exclusivamente particular, por dia 
5.

89 .º Utilização da Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica
1. Utilização para acções publicitárias e/ou de marketing, por dia
2. Utilização para espectáculos, concertos, galas ou similares, por dia 
3. Utilização para cerimónias, cocktails, welcome drinks ou similares, por dia
4. Utilização para filmagens de filmes, séries ou documentários, de interesse exclusivamente particular, por dia 
5.

a) Átrio principal, por hora
b) Outras salas, por hora

90 .º Utilização do Museu do Traje e das Tradições
1. Utilização para acções publicitárias e/ou de marketing, por dia
2. Utilização para filmagens de filmes, séries ou documentários, de interesse exclusivamente particular, por dia 

91 .º Utilização do Teatro Mascarenhas Gregório
1. Utilização para acções publicitárias e/ou de marketing, por dia

    240,00 € 
Utilização para realização de actividades compatíveis com a natureza do equipamento, como workshops, conferências,
seminários, palestras, colóquios, reuniões, formações ou similares, por acção ou iniciativa e por hora       10,00 € 

    380,00 € 
    380,00 € 

Utilização para realização de actividades culturais e/ou educativas, compatíveis com a natureza do equipamento, como
workshops, conferências, seminários, palestras, colóquios, formações ou similares, por acção ou iniciativa e por hora       10,00 € 

Utilização para realização de actividades compatíveis com a natureza do equipamento, como workshops, conferências,
seminários, palestras, colóquios, reuniões, formações ou similares:

      10,00 € 
        5,00 € 

    430,00 € 
    240,00 € 

    870,00 € 
    430,00 € 

 1.030,00 € 

    830,00 € 
    240,00 € 

 2.360,00 € 
 1.450,00 € 

UTILIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DE BENS DO DOMÍNIO MUNICIPAL OU SOB GESTÃO MUNICIPAL
As taxas previstas no presente capítulo decorrem do uso extraordinário de bens do domínio municipal ou sob gestão do
Município de Silves, por parte de particulares, devendo a autorização de utilização, designadamente, não colocar em
causa a realização das actividades municipais, assegurar a compatibilidade e a hierarquia dos múltiplos usos possíveis,
a satisfação da necessidade de conservação e salvaguarda do bem e a prevenção da produção ou ampliação de
perigos decorrentes do seu mais intenso aproveitamento.  

Secção I
Instalações e equipamentos culturais

 3.145,00 € 

As taxas previstas neste artigo são aplicáveis apenas para fornecimento da cartografia ou outra informação
geográfica no balcão de atendimento. Pelo que, quando seja solicitado o envio por correio postal da cartografia ou
outra informação geográfica solicitada, deve acrescer ao valor das taxas os respectivos portes de envio. Do mesmo
modo que o envio por correio electrónico da cartografia ou outra informação geográfica requerida implica um
pagamento adicional de 1,20€.
Com excepção das taxas relativas à disponibilização de meios de suporte (CD/DVD), as instituições de ensino
superior e/ou seus alunos estão isentos do pagamento das taxas devidas pelo fornecimento de cartografia e outra
informação geográfica, mediante a apresentação de documento emitido pela instituição de ensino que justifique
aquele pedido de fornecimento com base na realização de estudos ou teses académicas, e sob a condição de vir a
constar a referência ao apoio institucional do Município de Silves nesses mesmos estudos ou teses, e que, no caso
da sua eventual publicação, deverão ser gratuitamente disponibilizados à autarquia.

CAPÍTULO XIV

    710,00 € 

    910,00 € 
    240,00 € 

    240,00 € 
Utilização para realização de actividades culturais e/ou educativas, compatíveis com a natureza do monumento, como
workshops, conferências, seminários, palestras, colóquios, formações ou similares, por acção ou iniciativa e por dia     700,00 € 

2. Utilização para espectáculos, concertos, galas ou similares, por dia 
3. Utilização para cerimónias, cocktails, welcome drinks ou similares, por dia
4. Utilização para filmagens de filmes, séries ou documentários, de interesse exclusivamente particular, por dia 
5.

a) Sala principal, por hora
b) Foyer , por hora
c) Auditório exterior, por hora

92 .º Utilização do Campo Municipal de Ténis
1. Utilização aos dias úteis, por hora
2. Utilização aos fins de semana ou feriados, por hora
3.

93 .º Utilização do Estádio Municipal de São Marcos da Serra
1. Utilização sem recurso a iluminação, por hora
2. Utilização com recurso a iluminação, por hora

94 .º Utilização do Estádio Municipal de São Bartolomeu de Messines
1. Utilização sem recurso a iluminação, por hora
2. Utilização com recurso a iluminação, por hora

95 .º Utilização do Estádio Municipal de Armação de Pêra
1. Utilização sem recurso a iluminação, por hora
2. Utilização com recurso a iluminação, por hora

96 .º Utilização dos Pavilhões de Silves, Algoz, São Bartolomeu de Messines e Pêra
1. Utilização do pavilhão para actividades físicas de lazer, recreativas ou lúdicas, sem fins competitivos:

a) Utilização aos dias úteis, por hora
b) Utilização aos fins de semana ou feriados, por hora
c)

2. Utilização do pavilhão para torneios, competições, provas ou espectáculos desportivos:
a) Utilização aos dias úteis, por hora
b) Utilização aos fins de semana ou feriados, por hora
c)

3. Utilização do pavilhão, por dia:
a) Utilização aos dias úteis
b) Utilização aos fins de semana ou feriados
c)

4. Utilização do ginásio (excepto Pêra):
a) Utilização aos dias úteis, por hora
b) Utilização aos fins de semana ou feriados, por hora
c)

97 .º Utilização do Pavilhão de Armação de Pêra
1. Utilização do pavilhão para actividades físicas de lazer, recreativas ou lúdicas, sem fins competitivos:

a) Utilização aos dias úteis, por hora
b) Utilização aos fins de semana ou feriados, por hora
c)

2. Utilização do pavilhão para torneios, competições, provas ou espectáculos desportivos:
a) Utilização aos dias úteis, por hora
b) Utilização aos fins de semana ou feriados, por hora

Sempre que haja utilização com recurso a iluminação, acresce, às taxas previstas nas alíneas anteriores, o seguinte
valor, por hora         2,00 € 

Sempre que haja utilização com recurso a iluminação, acresce, às taxas previstas nas alíneas anteriores, o seguinte
valor, por hora         2,00 € 

      20,00 € 

      10,00 € 
      15,00 € 

        7,50 € 
Sempre que haja utilização com recurso a iluminação, acresce, às taxas previstas nas alíneas anteriores, o seguinte
valor, por hora         2,00 € 

Sempre que haja utilização com recurso a iluminação, acresce, às taxas previstas nas alíneas anteriores, o seguinte
valor, por hora         2,00 € 

        5,50 € 

      45,00 € 
      55,00 € 

      30,00 € 

Sempre que haja utilização com recurso a iluminação, acresce, às taxas previstas nas alíneas anteriores, o seguinte
valor, por hora         2,00 € 

      25,00 € 

      12,00 € 
      18,00 € 

        6,00 € 
Sempre que haja utilização com recurso a iluminação, acresce, às taxas previstas nos n.ºs 1 ou 2 anteriores, o seguinte
valor, por hora         1,00 € 

      20,00 € 
Secção II

Instalações e equipamentos desportivos

        4,00 € 

Utilização para realização de actividades compatíveis com a natureza do equipamento, como workshops, conferências,
seminários, palestras, colóquios, formações ou similares:

      30,00 € 
      17,00 € 

      15,00 € 
      23,00 € 

      15,00 € 
      23,00 € 

      12,00 € 
      20,00 € 

      25,00 € 

    600,00 € 
    240,00 € 

    600,00 € 

  

c)

3. Utilização do pavilhão, por dia:
a) Utilização aos dias úteis
b) Utilização aos fins de semana ou feriados
c)

4. Utilização do ginásio:
a) Utilização aos dias úteis, por hora
b) Utilização aos fins de semana ou feriados, por hora
c)

        8,00 € 
Sempre que haja utilização com recurso a iluminação, acresce, às taxas previstas nas alíneas anteriores, o seguinte
valor, por hora         2,00 € 

Sempre que haja utilização com recurso a iluminação, acresce, às taxas previstas nas alíneas anteriores, o seguinte
valor, por hora         2,00 € 

        6,00 € 

      50,00 € 
      60,00 € 

Sempre que haja utilização com recurso a iluminação, acresce, às taxas previstas nas alíneas anteriores, o seguinte
valor, por hora         2,00 € 

 310547159 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 7520/2017
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, a seguir se publica o despacho de designação, em regime 
de comissão de serviço, de Bruno Alexandre Camarate Matias Pereira, 
no cargo de Coordenador do Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo, 
com produção de efeitos a 26 de junho de 2017, pelo período de três 
anos, e respetiva nota curricular:

«No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em 
conformidade com o disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, e considerando que:

O procedimento concursal tendente ao provimento, em regime de 
comissão de serviço, do cargo de Coordenador do Núcleo de Apoio 
Técnico e Administrativo, do mapa de pessoal desta Câmara Munici-
pal, foi aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 38, de 22 de fevereiro de 2017; no jornal “Diário de Notícias”, 
de 24 de fevereiro de 2017; na Bolsa de Emprego Público (Código 
n.º OE201702/0221), de 24 de fevereiro de 2017;

Analisadas as candidaturas admitidas no presente procedimento, 
constatou o júri nomeado para o efeito que o candidato Bruno Ale-
xandre Camarate Matias Pereira reúne todos os requisitos legais para 
provimento do cargo de direção intermédia de 3.º grau — Coordenador 
do Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo, sendo o candidato 
que melhor corresponde ao perfil pretendido para prosseguir as atri-
buições e objetivos do Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo, e 
tudo nos exatos termos e com a fundamentação melhor explicitada 
na proposta de designação, formulada pelo júri do presente procedi-
mento, em anexo, em cumprimento do n.º 6 do artigo 21.º da referida 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que faz parte integrante do presente 
procedimento e que homologuei à data de 29/05/2017, tratando -se de 
candidatura que preenche, assim, as condições para ocupar o cargo, 
conforme se constata pela nota curricular em anexo;

Designo, em regime de comissão de serviço, pelo período de 
três anos, ao abrigo do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, Bruno Alexandre Camarate 
Matias Pereira, candidato admitido no âmbito do procedimento su-
prarreferido, e com fundamento na apreciação final constante na 
proposta anexa.

O cargo para que o candidato é designado encontra -se previsto na 
Estrutura Nuclear e Flexível da Câmara Municipal de Sintra, publi-
citada no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 8 de setembro 
de 2016, alterada nos termos da publicação no Diário da República, 
2.ª série, n.º 58, de 22 de março de 2017, não se encontrando provido 
em comissão de serviço.

O presente Despacho produz efeitos a 26 de junho de 2017.
Publicite -se a nível geral, interno.
Remete -se à próxima Reunião de Câmara, para conhecimento.
12 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta.

ANEXO

Nota Curricular
Nome — Bruno Alexandre Camarate Matias Pereira
Data de nascimento — 23 de fevereiro de 1983.
Habilitações: — Licenciatura em Geografia, pela Universidade de 

Lisboa, 2005, com média final de 14 valores;


