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NOTA JUSTIFICATIVA 

Terceira Alteração ao Regulamento Geral de Taxas Municipais (RGTM) 

O Regulamento Geral das Taxas Municipais (RGTM) foi aprovado por deliberação da 

Câmara Municipal de 19 de maio de 2010 e pela deliberação da Assembleia Municipal 

de 28 de junho de 2010. 

E, visou dar cumprimento ao disposto na Lei nº 53-E/2006, de 29 de dezembro, que 

aprovou o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL), que regula as 

relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de pagamento de taxas às 

autarquias locais. 

De acordo com o artigo 8º do RGTAL, as taxas das autarquias locais são criadas por 

regulamento aprovado pelo órgão deliberativo respetivo que deve conter 

obrigatoriamente, sob pena de nulidade, todas as indicações previstas no nº 2, de 

entre elas, 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 

Ao longo da sua vigência, os serviços foram apresentando os seus contributos 

decorrentes da respetiva prática e entrou em vigor nova legislação, designadamente o 

Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o regime jurídico de acesso e 

exercício de atividades de comércio, serviços e restauração (RJACSR). 

Este diploma legal tem por objetivo a desmaterialização dos procedimentos 

administrativos e, em nome do princípio da liberdade de acesso e exercício das 
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atividades económicas, o acesso e exercício às diversas atividades está apenas 

dependente da apresentação de mera comunicação prévia no Balcão do 

Empreendedor, gratuitamente. Estando, no entanto, prevista a criação de novas taxas 

no âmbito do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária, como 

seja a taxa devida pela atribuição de espaços de venda aos feirantes ou de direito de 

uso de espaço público no caso da venda ambulante. 

Pelo que mostra-se necessário alterar o Regulamento Geral de Taxas Municipais 

(RGTM) e conformá-lo com a atual realidade. 

No que diz respeito à ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas, 

umas derivam de imposição legal e outras são decorrentes da aplicação prática do 

regulamento, visando-se sobretudo a diminuição do valor da TOS – Taxa de ocupação 

do subsolo, face ao seu elevado valor e à sua repercussão nos consumidores finais do 

gás, que é feita pelas empresas fornecedoras de gás. 

A consulta pública para recolha de sugestões, foi efetuada através da publicação do 

Edital nº 907/2016, na 2ª Série do Diário da República nº 200, de 18 de outubro  de 

2016 e igualmente publicitado nos locais públicos do costume e no sítio da internet do 

Município de Beja em www.cm-beja.pt, não tendo sido apresentados quaisquer 

contributos tendo em vista a sua ponderação na redação do projeto de terceira 

alteração ao referido Regulamento Municipal. 

Assim: 

A Assembleia Municipal de Beja, nos termos do artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa, do artigo 25º, nº 1, alínea g) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro e dos artigos 96º a 101º e 135º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, na sua sessão ordinária realizada em 21 de fevereiro de 2017, sob 

proposta da Câmara Municipal de Beja tomada ao abrigo do artigo 33º, nº 1, alínea k) 

http://www.cm-beja.pt/
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do mencionado Anexo I à Lei nº 75/2013, de 09 de setembro, aprova a Terceira 

Alteração ao Regulamento Geral de Taxas Municipais. 


