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Câmara Municipal de Águeda 
 

Fundamentação Económico-Financeira das Taxas e Licenças 

Municipais 

 

 

 

1. Introdução 

 

As taxas e licenças municipais resultam essencialmente da prestação de serviços 

públicos locais, da utilização privativa de bens do domínio público e privado das autarquias 

locais ou da remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares. 

Conforme a Lei 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.º 64-A/2008 de 31 de 

dezembro e 117/2009 de 29 de dezembro, que aprova o regime geral das taxas das 

autarquias locais, o valor das taxas municipais não deve ultrapassar o custo da atividade 

pública desenvolvida, ou o benefício auferido pelo particular, podendo, no respeito pela 

necessária proporcionalidade, ser ajustado com base em critérios de desincentivo à prática 

de certos atos ou operações. Pretendendo-se com a criação destes instrumentos, a 

promoção de finalidades sociais, culturais, económicas e ambientais, foram também 

definidos mecanismos de incentivo a determinadas atividades, cujo resultado se traduz 

numa diminuição dos valores previstos relativamente aos custos associados. 

 

 

2. Objetivo 

 

O presente relatório tem como objetivo delimitar os critérios através dos quais foram 

fixadas as licenças e taxas municipais, designadamente os custos diretos e indiretos, os 

encargos financeiros, amortizações e investimentos realizados ou a realizar pela autarquia 

local, direta ou indiretamente relacionados com o serviço associado. 
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3. Pressupostos Gerais 

 

Para a melhor compreensão do estudo efetuado, seguem-se uma série de pressupostos 

que devem acompanhar a respetiva análise, sendo que os mesmos respeitarão à 

generalidade das taxas, o que não invalida a justificação de critérios utilizados 

especificamente para determinadas taxas/licenças. 

 

 Foram utilizados os valores apresentados no sistema de contabilidade analítica vigente 

na Câmara Municipal1. Através deste sistema e do seu extenso desenvolvimento ao 

nível dos centros de custo, foi possível obter com exatidão os gastos tidos com as 

atividades gerais do Município, nomeadamente os gastos de cada serviço municipal. O 

centro de custo de cada serviço camarário pelo qual passam os processos de 

licenciamento inclui, por exemplo, as aquisições de material, serviços de 

telecomunicações, deslocações, gastos com pessoal ou mesmo as depreciações do 

equipamento, utilizado exclusivamente nesse serviço. A contribuição de cada serviço 

para o custo específico de cada taxa foi ponderada através dos minutos de intervenção 

do mesmo em relação aos minutos de trabalho anuais, por funcionário, calculados da 

seguinte forma: 

 

Minutos por Hora: 60 

Horas Diárias de Trabalho: 7 

Dias de Trabalho por Mês: 21 

Meses de Trabalho por Ano: 11 

 

60 * 7 * 21 * 11 = 97.020 minutos / Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Os valores utilizados referem-se ao exercício de 2016, que corresponde ao último período económico com encerramento 
concluído. 
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 Os custos Indiretos a repartir estão essencialmente relacionados com encargos gerais 

de estrutura da Câmara Municipal, estando sintetizados na tabela seguinte: 

 

Divisão Gastos

Divisão de Tecnologias de Informação 518 358 €

Gastos com o Edifício Paços Concelho 165 218 €

Executivo Municipal / Assembleia Municipal 360 409 €

Gabinetes de Apoio ao Executivo 295 861 €

Unidade Técnica Administrativa 439 730 €

Unidade Técnica dos Recursos Humanos 334 014 €

Divisão Administrativa e Financeira 1 940 127 €

Divisão de Modern. Admin., Qualidade, Auditoria, etc. 248 693 €

Modernização Administrativa 34 176 €

Total 4 336 586 €
 

 
O objetivo é o de repartir estes gastos de forma a obter um valor de custo por tipologia 

de taxa praticada (geral ou urbanística). Para isso considerou-se que 5% destes gastos 

estarão relacionados com trabalho despendido em processos de taxas ou licenças gerais, 

sendo esta percentagem de 40% relativamente aos processos de caráter urbanístico. 

 

Assim teremos os gastos indiretos a repartir pelos processos de taxas/licenças 

municipais: 
 

Taxas Gerais: 4.336.586 € x 5% = 216.829 € 
 

Taxas Urbanísticas: 4.336.586 € x 40% = 1.734.634 € 
 

 

A estes valores será aplicado o coeficiente de intervenção utilizado no cálculo da 

generalidade das taxas e licenças: 

 

_______2_minutos______ 

97.020 minutos 

 

O numerador respeita ao tempo médio estimado dispendido por cada serviço 

mencionado no quadro acima com um único processo de taxas ou licenças. O denominador 

respeita aos minutos anuais considerados para cada funcionário, tal como demonstrado 

anteriormente. 
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Da afetação resulta um valor de 4,47 € de gastos indiretos a acrescer a cada taxa 

geral, e um valor de 35,76 € a acrescer a cada taxa urbanística. 

 

Saliente-se o facto de, quando a intervenção dos serviços for reduzida, não ser incluído 

o valor dos encargos gerais em virtude do seu contributo para a taxa em causa ser também 

ele reduzido. 

 

 

4. Quadro resumo 

 

Em anexo ao presente relatório apresenta-se o elenco das taxas constantes do 

regulamento que foram objeto de modificação ou aditamento, quer em relação ao valor 

quer em relação ao texto, contemplando os valores praticados em cada uma delas, bem 

como o custo que lhe está associado, cuja pormenorização constará no ponto seguinte. O 

objetivo desta ferramenta é o de permitir comparar os valores fixados em cada uma das 

taxas com o custo suportado pelo Município no seu processamento, originando a deteção 

de incentivos ou desincentivos. Recomendamos assim, a análise conjunta do quadro 

resumo e da fundamentação que será apresentada no ponto seguinte. 

 

 

5. Fundamentação do cálculo dos custos 

 

Com o objetivo de justificar os valores apresentados no quadro resumo, efetuámos a 

demonstração do cálculo dos custos associados a cada taxa/licença objeto de modificação 

ou aditamento, que se evidencia nos parágrafos seguintes: 

 

Artigos 71.º a 77.º – Centro de Artes de Águeda 

 

Relativamente à disponibilização dos vários espaços do Centro de Artes de Águeda, as taxas a 

fixar tiveram por base o apuramento dos gastos anuais estimados a incorrer na empreitada e 

exploração, ponderados por uma percentagem (afetação) que reflete o peso desse espaço no 

total dos gastos anuais estimados da infraestrutura a ceder. 

 

Os cálculos efetuados apresentam-se nos quadros seguintes: 
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Apuramento dos gastos associados ao Centro de Artes 

Valor estimado da empreitada (por concluir) 4 511 734 €

Depreciação anual dos investimentos (1) 451 173 €

Subcontratação da gestão de RH do Centro (2) 177 660 €

Serviços de limpeza (2) 4 380 €

Plataforma digital de gestão de bilhética (2) 4 158 €

Consumos de eletricidade (3) 40 000 €

Água (3) 4 800 €

Outros gastos de exploração (manutenção, consumíveis, seguros, etc.) (3) 3 600 €

Custos anuais do Centro de Artes 685 771 €

(1) a percentagem utilizada (10%) pretende refletir a depreciação anual do edifício, bem como as depreciações dos vários
equipamentos adquiridos no âmbito da empreitada e que fazem parte de toda a infraestrutura a ceder.

(2) Conforme contrato celebrado com entidade externa para a prestação dos serviço. Valor correspondente ao ano de 2018.

(3) Consumos anuais estimados. De notar que os valores efetivos de 2017 foram bastante superiores, no entanto, estima-
se que no ano de 2018 seja possível conseguir poupanças substanciais, tendo ainda em conta que o ano de 2017 foi o
primeiro ano de atividade do CAA. Relativamente aos gastos de exploração (outros), foi considerada uma percentagem de
0,1% do valor da empreitada.

 

 

Repartição dos gastos associados pelos vários espaços a ceder 
 

Afetação Valor

Auditório * 30% 205 731 €     96 2 143 €              

Sala Estúdio * 10% 68 577 €       96 714 €                  

Sala de Exposições ** 20% 137 154 €     90 1 524 €              

Foyer  Piso 0 * 10% 68 577 €       96 714 €                  

Foyer  Piso 1 * 5% 34 289 €       96 357 €                  

Café Concerto * 15% 102 866 €     96 1 072 €              

Praça da Chaminé *** 10% 68 577 €       48 1 429 €              

Custo anual
Espaço a ceder

Dias 
disponíveis

Custo diário

 
* Os dias disponíveis foram apurados considerando a programação prevista pela autarquia para os vários espaços do Centro de Artes, 

excecionando-se um mês de férias. Atendendo ao tipo de utilização, previu-se a possibilidade de cedência de um domingo e um dia útil 

por semana. 

** Prevê-se que a sala de exposições esteja disponível para uso por entidades externas (sujeitas à cobrança de taxa) em 3 meses do 

ano, sendo que em 8 meses a ocupação estará a cargo da Câmara Municipal, e o restante mês corresponde ao mês de férias. 

*** Relativamente à praça da Chaminé, reduziram-se os dias disponíveis atendendo ao tipo de espaço, e a que a sua utilização será feita 

preferencialmente em conjunto com as restantes áreas a ceder. 
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6. Colaboração obtida 

 

Os pressupostos subjacentes e os cálculos efetuados tiveram por base elementos e 

opiniões recolhidos junto dos serviços do Município, sendo de realçar a ajuda prestada pela 

Dr.ª Ana Cristina Tomás e pela Dr.ª Adriana Mesquita, que desde já agradecemos. 

 

 

 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração. 

 

 
Águeda, 27 de março de 2018 

 
De Vas. Exas. 

Atentamente, 
 

 
Dr. Jorge Manuel Teixeira da Silva 

Revisor Oficial de Contas nº 637 em representação de 

Jorge Silva, Neto, Ribeiro & Pinho, SROC, Lda. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 


