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 1. Introdução 

   A necessidade de proteger os contribuintes conduziu no passado recente à aprovação 

do Regime Geral de Taxas das Autarquias Locais (Lei nº 53-E/2006 de 29 de Dezembro). 

Neste regime geral das taxas foi consagrado no seu artigo quarto o princípio da equivalência 

jurídica. De acordo com este princípio, o valor das taxas das autarquias locais é fixado tendo 

em conta o princípio da proporcionalidade, não devendo ultrapassar o custo da actividade 

pública local ou o benefício auferido pelo particular. No número dois do mesmo artigo admite-

se que as taxas, respeitando a necessária proporcionalidade podem ser fixadas com base em 

critérios de desincentivo à prática de certos actos ou operações. No artigo oitavo da referida lei 

estabelece-se que as taxas das autarquias locais são criadas por regulamento aprovado pelo 

órgão deliberativo respectivo (neste caso a Assembleia Municipal). Este regulamento, sob pena 

de nulidade, terá de conter obrigatoriamente a indicação da base de incidência objectiva e 

subjectiva das taxas, o seu valor ou a fórmula de cálculo do valor das taxas a cobrar, a 

fundamentação económico-financeira relativa ao valor das taxas, as isenções e a sua 

fundamentação, o modo de pagamento e outras formas de extinção da prestação tributária 

admitidas e a admissibilidade do pagamento em prestações. 

A revisão das tabelas de taxas e licenças por parte da maioria dos municípios não foi 

uma tarefa fácil tendo em conta a informação necessária e os recursos humanos disponíveis, o 

que obrigou em muitas circunstâncias ao recurso a contratação externa. Fica-nos a dúvida se 

esta solução criou as condições para uma efectiva endogeneização da metodologia e a adopção 

de novas práticas de revisão da tabela. Um balanço rigoroso sobre a experiência recente está 

ainda por fazer. Neste trabalho retomamos um texto anterior (Costa, 2010) e procedemos a uma 

reavaliação tendo em conta a experiência recolhida nesta primeira vaga de estudos de 

fundamentação económico-financeira das taxas.  

 

 

 

2. Metodologia de Revisão das Tabelas de Taxas 
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2.1. Ainda a questão da simplificação das tabelas. 

Em trabalho anterior (Costa, 2010) realçamos já os benefícios que decorrem da 

simplificação das tabelas de taxas e licenças. Uma tabela simples pode ser revista mais 

facilmente, requer menos informação contabilística nessa revisão, torna mais fácil a recolha de 

informação sobre receitas geradas por tipo de taxa e, acima de tudo, facilita o controlo do grau 

de cumprimento por parte dos munícipes.   

Reconhece-se, contudo, que a manutenção de muitos itens na tabela decorre em 

muitas circunstâncias de haver necessidade de implementar a política camarária e não pela 

receita gerada. Mas, então deve haver uma efectiva fiscalização do seu cumprimento, situação 

que nem sempre acontece.  

 Como defendemos no referido estudo, a simplificação das tabelas não deve limitar-se 

à redução do número de taxas, mas deve assegurar a simplificação do seu cálculo. Não só se 

poupa tempo aos serviços camarários, como se tornam as taxas mais inteligíveis para os 

munícipes. Adicionalmente, facilita a implementação de simuladores de cálculo de taxas, 

prática que alguns municípios vêm introduzindo no relacionamento com os seus munícipes.  

De forma a anular-se itens da tabela, propõe-se que se analise em que medida a taxa é 

relevante do ponto de vista da receita do município, do ponto de vista da política camarária e 

qual a relação entre o custo de processamento para os serviços e contribuinte com o valor da 

taxa. Tendo em conta estes três parâmetros, é possível identificar itens que não se justificam 

manter na tabela de taxas. As recomendações terão de ser feitas caso a caso pois a realidade dos 

municípios é muito diferente. Para alguns municípios, determinadas taxas poderão ser 

insignificantes em termos de receita, enquanto para outros municípios poderão ter alguma 

expressão. Os diferentes itens da tabela têm, igualmente, uma importância díspar em matéria de 

implementação de políticas camarárias. 

Como afirmamos atrás, é necessária uma observação mais completa da revisão das 

tabelas nos últimos anos. Fica-nos, no entanto, a impressão que a maioria dos municípios não 

simplificou a tabela. Verifica-se, aliás, um movimento recente de reactivação de itens da tabela 

que estavam no esquecimento, tal é a necessidade de obtenção de receita (veja-se a propósito a 

cobrança de taxas por anúncios nas vitrinas dos estabelecimentos comerciais). 

  

2.2. Harmonização dos Valores das Taxas e Comparabilidade das Tabelas: a aumentar ou 

a diminuir? 

Os estudos disponíveis de comparação de tabelas de taxas municipais são escassos (veja-

se a propósito o estudo de Costa et al. (1998) elaborado por encomenda da CCDRN) não sendo 

alheia a essa escassez a dificuldade de recolha de informação e a dificuldade de comparação 

das tabelas. A comparabilidade dos valores e o acesso fácil à informação por parte dos 

munícipes é uma matéria da maior importância se o objectivo é proteger os contribuintes e 

premiar a boa gestão pública. Tendo em conta as sucessivas alterações que os municípios vêm 
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introduzindo nas suas tabelas de taxas, há o risco destas deixarem de ser comparáveis. A menor 

comparabilidade das tabelas terá custos para os agentes económicos que interagem com os 

municípios, pois terão maior dificuldade em ter uma clara percepção da política de taxas do 

município. A Associação Nacional dos Municípios Portugueses tem desenvolvido orientações 

em favor de assegurar uma estrutura idêntica nas tabelas. Falta dar a essas iniciativas uma 

maior prioridade e porventura trabalhar para a criação de uma plataforma de comparação das 

taxas praticadas pelos municípios para um conjunto de itens considerados mais relevantes.  

 

3. A Fundamentação Económico-financeira das Tabelas de Taxas 

3.1. Uma Metodologia Simples  

Quando analisamos os diversos itens que usualmente compõem uma tabela de taxas 

verificamos que se recorre predominantemente a três critérios: (i) custo do serviço prestado; (ii) 

benefício resultante para o contribuinte; (iii) incentivo ou desincentivo em função das políticas 

municipais. Em artigo publicado na década de 90 (Costa, 1995) propusemos uma metodologia 

de revisão da tabela de taxas que se ajusta bem às exigências de fundamentação económico-

financeira consagrada no Regulamento Geral das Taxas e que retomámos noutro documento 

(Costa, 2010). Seguindo a referida metodologia as taxas poderiam ser vistas como o produto de 

um valor base por dois coeficientes: coeficiente de benefício dos utentes e coeficiente de 

incentivo/desincentivo associado à política camarária para os factos que dão lugar à cobrança 

da taxa. Os valores base seriam o custo da contrapartida ou outro referencial que se melhor 

ajuste ao caso concreto quando o custo não pode servir de referencial. Estes valores base 

seriam definidos predominantemente numa perspectiva técnica enquanto os coeficientes 

deveriam ser objecto de decisão política pois reflectem a política camarária.  

O Regime Geral das Taxas consagra como referencial o custo da contrapartida mas 

também o benefício do contribuinte. Outra solução não podia ser seguida porque o custo da 

contrapartida não é susceptível de ser usado em muitos itens da tabela. Apesar desta 

constatação, uma breve inspecção a muitas das fundamentações económico-financeiras das 

taxas realizadas pelos municípios Portugueses leva-nos a concluir que o custo da contrapartida 

foi o referencial dominante, porventura único em muitos casos. Essa predominância decorreu 

mais da dificuldade dos autores dos estudos lidarem com o estimação do benefício dos 

contribuintes do que duma escolha fundamentada tecnicamente.  

Na fundamentação económico-financeira das taxas, uma primeira tarefa que deve ser 

desenvolvida é, através de um debate técnico ao nível de responsáveis pelos serviços, proceder-

se à identificação da contrapartida de cada taxa, em particular se o referencial da taxa é o custo 

da contrapartida ou o benefício do contribuinte. Por razões de política camarária o custo da 

contrapartida pode não ser o custo incorrido pelo município. Esta possibilidade tem estado fora 

da interpretação dominante. Adiante neste texto tentaremos argumentar em favor desta 

perspectiva. 
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Assume uma importância central na fundamentação económico-financeira das taxas a 

estimativa dos custos da contrapartida associada a cada taxa, tarefa muito exigente dada a 

complexidade das tabelas. Como apresentámos noutro estudo (Costa, 2010), uma solução 

expedita será a construção de um ficheiro Excel com a seguinte configuração: um primeira 

folha de cálculo com os cálculos das taxas, uma segunda folha de cálculo com a estimação dos 

custos e uma terceira folha de cálculos auxiliares onde se estimam custos de mão-de-obra 

indirecta, custos com consumíveis e encargos gerais (quadros apresentados em anexo a este 

texto). Esta é uma via de aplicação, mas outras soluções poderão ser seguidas em função da 

disponibilidade de uma contabilidade analítica no município capaz de dar informação de custos 

por itens da tabela de taxas. 

 A impossibilidade de se recorrer a informação da contabilidade de custos por itens da 

tabela não impede a estimação dos custos das contrapartidas. É um exercício moroso tendo em 

conta a multiplicidade de itens da tabela e a diversidade de serviços envolvidos nas 

contrapartidas prestadas pelos municípios. Alguma atenção deve ser dada a aspectos críticos na 

metodologia proposta, nomeadamente aos seguintes aspectos: 

 

i) Definição do referencial das taxas. 

ii) Definição dos serviços intervenientes em cada contrapartida não é isenta de 

dificuldade. O melhor método é identificar para cada item da tabela de taxas os 

serviços principais que têm intervenção directa e os serviços com intervenção 

complementar. Os tempos em mão-de-obra directa devem ser definidos para esses 

serviços. Isso significa que, caso haja mais do que um serviço com intervenção 

directa, o custo de mão-de-obra directa será o somatório dos minutos do serviço 

multiplicados pelo custo minuto do serviço respectivo. No cálculo do custo em 

mão-de-obra indirecta e encargos gerais deveremos usar o somatório dos tempos. 

iii)  Na definição dos tempos deve ser feita para uma situação tipo. Sempre que haja 

taxas por unidade a equipa de trabalho deve avaliar se deve usar como referencial o 

tempo médio ou se justifica fixar um tempo marginal (tempo associado a mais uma 

unidade). Esta segunda solução pode se justificar para situações onde a taxa é o 

somatório de uma parte fixa e de uma parte variável. 

iv) O cálculo dos custos com consumíveis pode ser difícil de integrar numa folha de 

cálculo simples. Neste caso, como se propõe nas tabelas anexas, pode optar-se por 

considerar os custos com consumíveis como entrada directa para permitir cálculos 

mais rigorosos e diferenciados para as diferentes taxas. 

v) A equipa de trabalho deve ter sentido crítico e bom senso para identificar situações 

em que a metodologia descrita tem de ser ajustada.  

vi) O quadro 2 onde se inserem os coeficientes de incentivo/desincentivo deve resultar 

de um processo iterativo entre a equipa de trabalho e os responsáveis políticos que 
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devem propor alterações nos coeficientes, se possível acompanhadas de alguma 

fundamentação. 

 

 Uma vez feita a estimativa dos custos e calculados valores para as taxas passamos a uma 

fase seguinte do trabalho que consiste na fundamentação económico-financeira dos valores 

propostos. Para um conjunto de taxas não haverá razões associadas ao incentivo/desincentivo e 

ao benefício do utente para praticar taxas muito diferentes do custo da contrapartida. Nestes 

casos detectar-se-á situações onde as taxas estão abaixo do custo, o que de per si não levanta 

problema de justificação porque cumprem o que está estipulado no Regulamento Geral das 

Taxas. Dever-se-á equacionar se os tempos e se alguma rubrica de custo está a ser ignorada. Se 

não for esse o caso, responsáveis políticos decidirão se pretendem alterar os valores para os 

fazer convergir para o custo da contrapartida de uma forma faseada ou de uma só vez.  

 Para um conjunto ainda relevante de taxas definidas em função do custo o valor da taxa é 

inferior ao custo por razões de incentivo. Nestes casos deve ser verificado se há consistência no 

tratamento favorável dado aos diferentes itens, ou se há razões para correcções. Uma vez 

estabilizados os coeficientes o estudo deve apresentar as razões que justificam coeficientes de 

incentivo menores que um. 

 Para outras taxas definidas em função do custo o valor da taxa é superior ao custo por 

razões de desincentivo. Estes casos devem ser identificados e bem fundamentados tendo em 

conta o estipulado no Regulamento Geral de Taxas. Também se justifica aqui avaliar a 

consistência dos coeficientes de desincentivo. 

 A tarefa torna-se mais difícil quando estamos perante situações onde o custo é difícil de 

estimar (por exemplo, custo associado a externalidades negativas) ou situações onde o custo não 

pode ser usado como referencial. Nesta segunda hipótese, muitos casos poderão ser avaliados 

demonstrando que o valor fixado assegura o princípio da proporcionalidade entre a taxa e o 

benefício do utente. Nalguns casos isso pode ser feito quantificadamente, noutros apenas de 

uma forma mais vaga. É expectável que para estes casos se possa manter o custo como base de 

referência e que o coeficiente de benefício seja explicado com base na fundamentação 

apresentada no estudo. Esta será uma área onde se evoluirá à medida que a autarquia for 

adquirindo experiência na utilização da metodologia.  

 

 

 

3.2. Aperfeiçoamento da Metodologia. 

 Referimos atrás que há situações em que se justifica a utilização como referencial das 

taxas o custo da contrapartida, mas que não se trata do custo da contrapartida por parte do 

município. Com efeito, há itens da tabela em que tal pode suceder. Um exemplo dessas 

situações é a taxa relativa a parquímetros. O custo da contrapartida por parte do município seria 
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dado pelo valor da amortização anual do equipamento, pelos custos de manutenção do 

equipamento e marcações, pelo custo associado à recolha de operação do sistema, acrescido de 

imputação de custos indirectos. Poder-se-ia estimar o custo/hora arbitrando uma determinada 

taxa de ocupação dos parquímetros. O custo a que chagaríamos seria muito inferior ao valor da 

taxa que se cobra em muitos centros das cidades. É uma informação útil porque é sempre 

vantajoso comparar o custo da contrapartida com o benefício do contribuinte. No entanto, não 

pode ser a única via para analisar este tipo de taxas. Nestes casos deve perguntar-se qual é o 

objectivo do município com a cobrança desta taxa? Admitamos que os responsáveis políticos 

entendem que o objectivo é disciplinar a utilização do estacionamento na Baixa e incentivar a 

construção de estacionamento privado. Perante um objectivo deste tipo há toda a vantagem em 

se calcular o custo de contrapartida num estacionamento privado. A taxa a fixar deve cobrir o 

custo da contrapartida por parte do município (não se vê razões para incentivar o 

estacionamento de viaturas na Baixa), mas deve igualmente ter como referencial o custo da 

contrapartida num estacionamento privado. Deve ser superior se se pretende de todo 

desincentivar o estacionamento na rua. Pode eventualmente ser inferior, caso se considere que o 

benefício do utente é inferior (tendo em conta a comodidade do estacionamento). Neste caso há 

também a possibilidade de diferenciar as taxas dos parquímetros conforme a sua localização 

tendo em conta o objectivo de privilegiar estacionamentos por períodos mais curtos.  

 O exemplo apresentado permite-nos também inferir que em muitas circunstâncias quando 

se pretende estimar o benefício dos utentes se pode usar o custo da contrapartida por parte de 

privados. Um exemplo diz respeito às esplanadas. Qual é o benefício do utente por explorar uma 

esplanada? A sua estimação implicaria o acesso a informação que dificilmente se pode reunir 

tendo em conta a multiplicidade de itens da tabela. Uma alternativa viável é recorrer-se a 

estimativas sobre valor de renda/m2 anual. Podemos com base nessa estimativa de custo e 

considerando o número de meses em que a esplanada é explorada comercialmente fazer uma 

estimativa do benefício do utente. Para o efeito, teremos de relacionar o benefício associado a 

um m2 de esplanada e um m2 de estabelecimento (por exemplo considerar que o primeiro é 

metade do segundo). Uma vez feito esse exercício a questão é saber se o funcionamento das 

esplanadas é ou não do interesse do município (isto é se gera externalidades positivas). Caso a 

resposta a esta questão seja afirmativa, a taxa terá um valor inferior ao referencial usado como 

aproximação ao benefício do contribuinte, o que equivale a multiplicar o referencial por um 

coeficiente inferior a um. Se pelo contrário a ocupação de espaço público gera externalidades 

negativas (por exemplo ocupação do espaço público com grelhadores) o coeficiente seria 

superior a um.   

 Tomando como referencial as tabelas de taxas há muitas situações em que esta 

metodologia poderia ser usada. Pelo que nos é dado saber a maioria dos estudos adoptou uma 

solução muito simplificada usando como referencial o custo de processamento administrativo do 

município e fixando um coeficiente de desincentivo e de benefício de forma a aproximar a taxa 
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dos valores já praticados. Em futura aplicação da metodologia justifica-se o aperfeiçoamento da 

metodologia, pelo menos para os itens mais relevantes. 

 Em certas circunstâncias pode justificar-se a avaliação da proporcionalidade das taxas em 

relação ao benefício usando informação sobre custos, mas fazendo-o para situações tipo e para 

um conjunto de taxas. É o caso das taxas urbanísticas. Nesta situação será necessário tipificar 

casos e depois avaliar se o valor das taxas que incide sobre o benefício do promotor é razoável. 

Isso pode ser feito calculando o peso das taxas no custo de construção a custos controlados e 

comparando com a taxa de rendibilidade que será razoável o promotor obter num 

empreendimento. Apresentamos abaixo um exemplo adaptado da fundamentação económico-

financeira das taxas na Câmara Municipal do Porto. 

 

Quadro 1 – Descrição do Caso 

Descrição Caso 1 

Lotes 5 

Fogos 33 

Habitação 5.960 metros quadrados 

Comércio/serviços 590 metros quadrados 

Aparcamento 3.396 metros quadrados 

Prazo de execução de obras de urbanização 365 dias 

Prazo de execução de obras de construção 720 dias 

Muros 20 metros lineares 

Telheiros 1 metro quadrado 

Terraços 30 metros quadrados 

Varandas 27 metros quadrados 

Corpos salientes 10 metros quadrados 

Alinhamentos 26 metros lineares 

Números de polícia 5 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Cálculo do Valor Global das Taxas 

Descrição Valor da Taxa 

1. Pedido de informação prévia e cada aditamento ao mesmo    

1.1. Acresce por cada m2 de área de construção prevista no Quadro Síntese de Áreas ou Quadro Síntese 
dos Parâmetros Urbanísticos 

 

Subtotal  

2. Taxas devidas pela emissão do alvará de licença de loteamento com obras de urbanização – cada 
alvará 
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2.1. Acresce por cada fogo ou unidade de ocupação  

2.2. Acresce por cada lote  

2.3. Acresce por cada período  de 30 ou fracção  

Subtotal  

3. Recepção provisória de obras de urbanização - cada vistoria  

3.1. Recepção definitiva de obras de urbanização - cada vistoria  

3.2. Acresce á taxas cobradas nos pontos antecedentes, por cada fogo ou unidade de ocupação  

Subtotal  

4. Taxas devidas pela admissão da comunicação prévia de obras de edificação - cada admissão  

4.1. Acresce por cada período  de 30 ou fracção  

4.2. Acresce por cada fogo ou unidade de ocupação  

4.3. Acresce por cada m2 ou fracção  

4.4. Números de polícia  

4.5. Alinhamentos  

4.6. Corpos salientes de construção na parte projectada sobre a via pública, logradouro público ou outros 
lugares públicos, sendo varandas, janelas de sacada ou semelhantes por pavimento e por m2. 

 

Subtotal  

5. Emissão de certidão da aprovação de edifício em regime de propriedade horizontal - cada  

5.1. Acresce por cada fogo ou unidade de ocupação  

Subtotal  

6. Vistoria a realizar para efeitos de emissão de autorização de utilização - cada  

6.1. Acresce por cada fogo ou unidade de ocupação  

Subtotal  

7. Emissão de autorização e suas alterações de edifício novos, ampliados, reconstruídos ou alterados - 
cada título 

 

7.1. Acresce por cada fogo ou unidade de ocupação  

7.2. Acresce por cada m2 ou fracção  

Subtotal  

Total Total1 

  
              
O valor Total 1 seria depois dividido pelo custo de construção a custos controlados de forma a 

demonstra-se que as taxas cobradas asseguram o princípio da proporcionalidade com o 

benefício do contribuinte. 

 Em situações menos frequentes será possível ter acesso a informação sobre o benefício 

médio dos beneficiários de uma determinada contrapartida, embora a informação seja 

normalmente para o Continente e não para o município. Um exemplo desta situação é o da taxa 

pela ocupação do domínio público com gasolineiras. Recorrendo ao “Relatório da Autoridade 

da Concorrência sobre o Mercado dos Combustíveis”, de Junho de 2008, extraímos a seguinte 

informação, tendo como objectivo fazermos uma estimativa do benefício auferido em postos de 

combustíveis. 

 

Quadro 3 – Margem bruta média dos vendedores de combustíveis a retalho  
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Considerando a informação contida no relatório da Autoridade da Concorrência sobre o 

mercado dos combustíveis, em média, cada vendedor retalhista de combustíveis em Portugal 

obteria uma margem bruta anual de € 326 652,17. Para se aplicar esta margem ao município ter-

se-ia que dividir a margem bruta pelo número médio de bombas de abastecimento para se 

calcular a margem bruta por bomba de abastecimento. Depois, ter-se-ia que avaliar se o valor 

médio nacional seria razoável no município em causa. O valor pode ser ajustado para cima ou 

para baixo em função desta avaliação. Finalmente compara-se a taxa fixada com a margem bruta 

por bomba de abastecimento estimada para o município.  

 Uma alternativa a estas soluções expeditas será o desenvolvimento de uma base de dados 

onde se faz um levantamento exaustivo do benefício dos utentes. Esta é uma tarefa que tem de 

ser desenvolvida com tempo em períodos intercalares à revisão da tabela e só se justifica para 

itens da tabela mais importantes.  

 

3.3. Criação de Grupos Permanentes para a Revisão da Tabela 

 Na metodologia descrita atrás, quer os quadros técnicos, quer os decisores 

políticos têm um papel crucial. Os primeiros na manutenção de uma base de dados 

actualizada dos referenciais custo e referenciais benefício, bem como na adaptação da 

tabela a nova legislação entretanto publicada. Os segundos na fixação dos coeficientes 

de benefício e de incentivo/desincentivo promovendo uma adequada discussão política. 

A experiência recente com a elaboração das fundamentações económico-financeiras nos 

municípios Portugueses indica que são necessárias melhorias na estimação dos 

referenciais custo e benefício e que politicamente o assunto deve merecer maior 

prioridade. Para a concretização desses objectivos, advogamos a criação de um grupo 

permanente para revisão da tabela. Este grupo poderia também ser encarregado da 

monitorização do grau de cumprimento da tabela de taxas e da análise comparativa com 

municípios concorrentes. 

   

4. Conclusões 

 A metodologia proposta, como se viu, é relativamente simples. No entanto, a sua 

implementação exige muita informação e aperfeiçoamentos sucessivos. Em especial é 

Quantidade de postos de
abastecimento Volume de vendas (m3) Margem bruta 

2 300 6 830 000 m3 € 0,11 / litro

  

326.652,17 €

Postos de combustíveis a retalho

Margem Bruta
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fundamental o afinamento dos tempos padrões e a disponibilização de dados da contabilidade 

analítica. O método deve ser endogeneizado pelos serviços e pelos responsáveis políticos. A 

manutenção de uma base de dados actualizada e a memória da fundamentação da escolha dos 

coeficientes, bem como o funcionamento regular de um grupo de trabalho, tornará a 

actualização das tabelas um exercício mais fácil e com maior significado do ponto de vista da 

implementação da política municipal.  

 É uma matéria que ainda carece de verificação empírica, mas fica-nos a ideia que em 

muitos municípios a fundamentação económico-financeira cumpriu o Regulamento Geral das 

Taxas do ponto de vista formal, mas que não ainda assegurou devidamente o objectivo com que 

foi criada pelo legislador. 
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