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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 privada 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. 

 

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. 
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• 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 ponderado 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 x 7 x 21 x 11 = 97.020 minutos / Ano 

 

• Os custos Indiretos a repartir estão essencialmente relacionados com encargos gerais 

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

Divisão Gastos 

Governo Municipal 537.229,72 

Gab. Qualidade, Seg., Saúde e Higiéne 124.345,69 

Divisão Tecnologia de Informação 456.600,20 

Serviço de Fiscalização 93.375,10 

Serviço de Recursos Humanos 98.007,30 

Serviço de Arquivo Municipal 57.954,87 

Departamento Administrativo e Financeiro 184.861,86 

Gabinete de Comunicação 17.988,69 

Gastos com Edifício Paços Concelho 349.346,48 

Total 2.158.295,40 

 

                                                           
1 Os valores que serviram de base aos cálculos efectuados referem-se àqueles utilizados na última modificação ao código 
regulamentar de taxas e licenças, com a respectiva fundamentação económico-financeira.  
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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 dispendido em processos de taxas ou licenças gerais. 

 

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

municipais: 
 

Taxas Gerais: 2.158.295,40 € x 5% = 107.914,77 € 
 

 

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. 

 

Da afetação resulta um valor de 2,22€ de gastos indiretos a acrescer a cada taxa geral. 

 

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. 
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4. Fundamentação do cálculo dos custos 

 

Com o objectivo de justificar os valores apresentados no quadro resumo, efectuámos a 

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

que se evidencia nos parágrafos seguintes: 

 

Taxa relativa a programas de transporte local 

 

Taxas a praticar pelo fornecimento, pela autarquia à população em geral, de serviços de 

transporte, no âmbito de programas específicos: 
 

a) Até 8 km de distância, por dia e por deslocação: 1,00 € 

b) Para além de 8 km de distância, por dia e por deslocação: 2,00 € 

 

A inclusão da presente taxa no regulamento municipal está relacionada com o combate à 

desertificação, apoio à terceira idade e juventude, recreio e lazer de populações idosas ou 

desfavorecidas. 

 

Os gastos que se prevê virem a ser incorridos pela autarquia podem sintetizar-se no quadro 

seguinte: 

Pressupostos (base = 1 dia)

Nº de viajantes a) 18

Bilhetes a emitir 18

Preço médio do bilhete b) 2,00 €

Taxas a cobrar 36,00 €

Custos associados 84,85 €

Emissão do bilhete c) 0,66 €

Serviços técnicos d) 29,19 €

Serviço de transporte subcontratado e) 55,00 €

Incentivo Global Diário 48,85 €

Relacionamento Taxa - Custo associado

 

 

a) O número de viajantes diários foi definido tendo em conta que se prevê a utilização de 

um “Mini-Bus” de 18 lugares, no pressuposto de que o mesmo se encontrará lotado em 

todas as deslocações diárias. 
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b) Por uma questão de prudência, e tendo em conta a distância a que grande parte da 

população reside do centro do concelho, considerámos que o preço médio a praticar 

será o montante máximo previsto. 

 

c) O valor apurado corresponde à última aquisição de bilhetes com características 

semelhantes, na quantia de 147,60 € para 4.000 unidades, originando um montante 

unitário de 0,0369 €. 

 

d) Os serviços técnicos estão relacionados com a actividade operacional inerente à gestão 

dos programas, designadamente a definição dos percursos, recolha de pedidos por 

parte dos munícipes, entre outras. O cálculo do custo diário teve por base o vencimento 

mais reduzido da categoria de técnico superior (1.201,48 € x 14 meses), acrescido do 

subsídio de alimentação (4,27 € x 21 dias x 11 meses) e dos encargos patronais 

(23,75% - 14 meses). Vide quadro infra: 

 

Divisão 
Intervenção 

Gastos 
Pessoal Custo Custo 

(min) Afeto Minuto Total 

Serviços Técnicos 120 21.802,01 € 1       0,22 € 26,97 € 
Encargos Indiretos 2,22 € 

Total 29,19 € 

 

e) Foi obtida informação junto do prestador de serviços de transporte TRANSDEV, que 

avançou com o valor de 55€ pelas deslocações diárias a efectuar. 

 

 

5. Conclusões 

 

Dos dados apresentados podemos concluir que, de acordo com os pressupostos 

assumidos, o valor da taxa a cobrar será bastante inferior aos custos incorridos pela 

autarquia na disponibilização do serviço, originando um incentivo à sua utilização por parte 

dos interessados, que ascende a 2,71 € por dia (valor do incentivo global diário repartido 

pelo número de utilizadores). Note-se que a presente taxa reveste um carácter social, na 

medida em que um dos seus principais objectivos é o combate à exclusão social, 

designadamente ao isolamento das populações rurais, entre outros. 
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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, pelo Dr. Pedro Alves, bem como pelo Sr. Vereador Jorge Almeida, 

que desde já agradecemos. 

 

 

 

 

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

 
 
 

Águeda, 15 de Abril de 2015 

 
De Vas. Exas. 

Atentamente, 
 
 
 

 

Jorge Silva – Consultores, Lda. 
 


