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PREÂMBULO 

As taxas das Autarquias Locais são tributos que assentam na prestação concreta de 

um serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado 

das Autarquias Locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos 

particulares, quando tal seja atribuição das Autarquias Locais, nos termos da lei. 

As taxas da Junta de Freguesia de Covelas incidem sobre utilidades prestadas aos 

particulares ou geradas pela atividade da Junta de Freguesia de Covelas, 

designadamente pela concessão de licenças, prática de atos administrativos e 

satisfação administrativa de outras pretensões de caráter particular, pela utilização e 

aproveitamento do domínio público e privado da Junta de Freguesia de Covelas; pela 

gestão de equipamento rural e urbano e pelas atividades de promoção do 

desenvolvimento local. 

O presente Regulamento contém a que consagra o Regime Geral de Taxas das 

Autarquias Locais, o qual vem determinar a existência de um Regulamento de Taxas 

em cada autarquia, com um conjunto de elementos essenciais que deve contemplar. 
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No âmbito daquele regime geral assume particular relevância, em matéria de 

relacionamento entre a Administração Pública e o Particular, do princípio da 

equivalência jurídica que estatuí que o valor das taxas das Autarquias Locais é fixado 

de acordo com o princípio da proporcionalidade e não deve ultrapassar o custo da 

atividade pública local ou o benefício auferido pelo particular. 

Na elaboração do Regulamento de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia de Covelas, 

procurou-se ainda conciliar dois interesses fundamentais: a necessidade de arrecadar 

receita para fazer face às despesas correntes da Junta de Freguesia de Covelas e a 

obrigatoriedade de ter em consideração o meio socioeconómico em que estamos 

inseridos, evitando onerar demasiado os utentes com o pagamento de taxas e licenças, 

consagrando-se desse modo o princípio da justa repartição dos encargos públicos. 

Na análise dos valores a adotar foram considerados os custos diretos e indiretos, 

através do devido estudo económico/financeiro, veio evidenciar que, a maioria dos 

atos aqui descritos apresentam um valor abaixo do seu custo real. 

Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º, da Constituição da República 

Portuguesa, e tendo em vista o estabelecido na Lei das Finanças Locais (Lei n.º 

2/2007, de 15 de janeiro), no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (Lei n.º 

53-E/2006, de 29 de dezembro), a Junta de Freguesia de Covelas aprovou a seguinte 

proposta do Regulamento Geral de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia de 

Covelas, conforme o estipulado na alínea h), do n.º 1, do artigo 16.º, do anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que submete à Assembleia de Freguesia de Covelas, 

conforme disposto nas alíneas d) e f), do n.º 1, do artigo 9.º, do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
Objeto  

O presente Regulamento tem por objeto o regime de liquidação, de cobrança e de 

pagamento das taxas e a fixação em Tabela anexa dos quantitativos a cobrar por todas 

as atividades da Junta de Freguesia de Covelas no que se refere à prestação concreta 

de um serviço público local, pela utilização privada de bens do domínio público e 

privado da Freguesia de Covelas. 

Artigo 2.º 
Âmbito de aplicação 

O presente regulamento é aplicável em toda a área geográfica da Freguesia de Covelas 

e a todos os serviços prestados pela Junta de Freguesia de Covelas, nos termos da Lei 

das Finanças Locais e da Lei que estabelece o Regime Jurídico das Taxas e Licenças 

das Autarquias Locais, concretamente no n.º 1, do artigo 8.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 

29 de dezembro, e demais legislação em vigor e revoga qualquer outro que tenha 

vigorado até à sua entrada em vigor. 

Artigo 3.º 
Requerimento 

1. Ressalvados os casos especialmente previstos em lei ou regulamento, e sem 

prejuízo de outros requisitos que em cada caso possam ser exigidos, a 

atribuição de autorizações ou licenças pela Junta de Freguesia de Covelas, 

deverá ser precedida da apresentação de requerimento escrito, do qual devem 

constar os seguintes elementos: 

a) Identificação do requerente através dos seguintes dados: 

i. Nome completo ou designação. 
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ii. Número do cartão único ou bilhete de identidade, número de 

identificação fiscal ou de pessoa coletiva. 

iii. Morada ou sede. 

iv. Contacto telefónico e/ou electrónico. 

v. Qualidade em que intervém. 

b) Indicação, em termos claros e precisos, do tipo de licenciamento/serviço 

pretendido, especificando a atividade que se pretende realizar ou o 

benefício que se pretende obter. 

c) Exposição dos factos em que se baseia o pedido e, quando tal seja 

possível ao requerente, os respetivos fundamentos de direito. 

d) Data e a assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo. 

2. Os requerimentos devem ser instruídos com os documentos exigidos por lei e os 

demais que sejam estritamente necessários à apreciação do pedido, elencados 

em anexo. 

Artigo 4.º 
Apresentação do requerimento 

1. Os requerimentos devem ser dirigidos ao Presidente da Junta de Freguesia de 

Covelas. 

2. Sempre que exista modelo aprovado para o efeito, os requerimentos devem ser 

apresentados em conformidade com esse modelo. 

CAPÍTULO II 
DAS TAXAS 

Artigo 5.º 
Taxas 

As taxas a que alude o artigo 1.º, do presente Regulamento constam da Tabela que 

constituí o Anexo I, ao presente Regulamento, dele fazendo parte integrante. 
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Artigo 6.º 
Aplicação do imposto de selo 

As taxas devidas nos termos do presente Regulamento estão sujeitas ao imposto de 

selo (IS), aplicado de acordo com a respetiva tabela legal em vigor, nos casos e 

condições estabelecidas no respetivo código. 

Artigo 7.º 
Atualização dos valores das taxas 

A Junta de Freguesia de Covelas, sempre que entenda conveniente, poderá propor à 

Assembleia de Freguesia de Covelas, a atualização extraordinária ou alteração das 

taxas previstas neste Regulamento, mediante fundamentação económica financeira 

subjacente ao novo valor. 

CAPÍTULO III 
DA INCIDÊNCIA 

Artigo 8.º 
Objetiva  

1. É devido o pagamento de taxas pelos factos previstos na Tabela anexa ou em 

qualquer outro regulamento ou disposição da Junta de Freguesia de Covelas, 

incidindo sobre as utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela 

atividade da Junta de Freguesia de Covelas, designadamente: 

a) Pela prática de atos administrativos e satisfação administrativa de outras 

pretensões de carácter particular, designadamente a concessão de 

licenças ou autorizações. 

b) Pela utilização e/ou aproveitamento de bens do domínio público e 

privado pertencentes à Junta de Freguesia de Covelas. 

c) Pela gestão de equipamentos públicos de utilização coletiva pertencentes 

à Junta de Freguesia de Covelas. 
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d) Pela prestação concreta de qualquer outro serviço público, quando tal 

seja atribuição da Junta de Freguesia de Covelas, tanto por competência 

exclusiva como partilhada ou por delegação da mesma. 

Artigo 9.º 
Subjetiva 

1. O sujeito ativo da relação jurídico-tributária, titular do direito de exigir a 

prestação das taxas estatuídas no presente Regulamento é a Junta de 

Freguesia de Covelas. 

2. O sujeito passivo é a pessoa singular ou coletiva e outras entidades legalmente 

equiparadas que estejam vinculadas ao cumprimento da prestação tributária. 

3. Estão sujeitos ao pagamento de taxas: o Estado, as Regiões Autónomas, as 

Autarquias Locais, os fundos e serviços autónomos e as entidades que integram 

o setor empresarial do Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais. 

Artigo 10.º 
Isenções  

1. Estão isentos do pagamento das taxas previstas neste Regulamento, todos 

aqueles que beneficiem de isenção prevista em outros diplomas. 

2. Poderão ficar isentos do pagamento de taxas, quando a Junta de Freguesia de 

Covelas deliberar nesse sentido, as pessoas coletivas de direito público ou de 

utilidade pública administrativa, as associações culturais, desportivas, 

recreativas, religiosas, as instituições particulares de solidariedade social, 

cooperativas ou outras entidades e organismos privados que prossigam na área 

da Freguesia de Covelas fins de interesse eminentemente público, ou como tal 

considerado por deliberação expressa da Junta de Freguesia de Covelas. 

3. Os documentos que, nos termos da lei, gozem expressamente dessa isenção. 
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4. As isenções a que se refere o número anterior não dispensam os interessados 

de requererem à Junta de Freguesia de Covelas as necessárias licenças, quando 

exigidas, nos termos das leis ou dos regulamentos. 

5. O pagamento das taxas poderá ser reduzido até à isenção total quando os 

requerentes sejam, comprovadamente, particulares de fracos recursos 

financeiros, com a exceção das devidas pelas concessões de terrenos no 

cemitério e remissões. 

6. A Junta de Freguesia de Covelas pode, por proposta do Presidente da Junta de 

Freguesia de Covelas, através de deliberação fundamentada, conceder isenções 

totais ou parciais relativamente às taxas. 

CAPÍTULO IV 
DA LIQUIDAÇÂO, COBRANÇA E PAGAMENTO 

Artigo 11.º 
Liquidação  

1. A liquidação de taxas e licenças será efetuada com base nos indicadores da 

Tabela de Taxas e Licenças, nos termos estabelecidos nas normas legais ou 

regulamentares aplicáveis ao facto gerador da obrigação. 

2. A revisão dos atos de liquidação com fundamento em erro material ou de direito 

pode ser efetuada oficiosamente ou por iniciativa do sujeito passivo. 

3. A revisão a que se refere o número precedente é promovida pelo Junta de 

Freguesia de Covelas, no prazo máximo de cinco dias contados da data do 

conhecimento do erro ou da petição do sujeito passivo, mediante informação 

fundamentada, competindo ao Presidente da Junta de Freguesia de Covelas, 

por despacho, proferir a decisão final. 

4. Sempre que no momento da revisão a taxa já se encontre paga, compete à 

Junta de Freguesia de Covelas promover a cobrança ou a restituição do valor 

da diferença apurada no âmbito do procedimento de revisão, facto que deve 
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ocorrer, respetivamente, no prazo máximo de trinta dias contados da data da 

notificação ao sujeito passivo ou de quinze dias contados da decisão final. 

Artigo 12.º 
Cobrança  

1. A cobrança das taxas pode ocorrer sob a modalidade de pagamento voluntário 

ou de cobrança coerciva. 

2. Constitui pagamento voluntário o pagamento efetuado dentro do prazo 

estabelecido nas normas legais e regulamentares aplicáveis ao facto gerador da 

obrigação tributária. 

3. Findo o prazo de pagamento voluntário, será extraída pela Junta de Freguesia 

de Covelas certidão de divida com base nos elementos que tiver ao seu dispor, 

para efeito de instauração do correspondente processo de execução fiscal para 

efeitos de cobrança coerciva do montante em divida. 

Artigo 13.º 
Modo de pagamento  

1. O pagamento das taxas é efetuado em numerário, por cheque emitido à ordem 

da Freguesia de Covelas, transferência bancária ou por qualquer outro meio 

previsto na lei. 

2. As taxas podem ainda ser pagas por dação em cumprimento ou por 

compensação, nos casos, circunstâncias e condições previstos na lei. 

3. Salvo disposição em contrário, o pagamento das taxas será sempre efetuado 

antes ou no momento da prática de execução do ato ou serviços a que 

respeitem. 

4. O pagamento das taxas é feito contra a emissão do correspondente recibo pela 

Junta de Freguesia de Covelas. 
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Artigo 14.º 
Pagamento em prestações  

1. Compete à Junta de Freguesia de Covelas autorizar o pagamento em 

prestações, desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito, 

designadamente, comprovação da situação económica do requerente, que não 

lhe permita o pagamento integral da divida de uma só vez, no prazo 

estabelecido para pagamento voluntário. 

2. Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a identificação do 

requerente, a natureza da divida e o número de prestações pretendido, bem 

como os motivos que fundamentam o pedido. 

3. No caso do deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal 

corresponderá ao total da divida, 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. O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que 

corresponder. 

5. A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das 

seguintes, assegurando-se a execução fiscal da divida remanescente mediante a 

extração da respetiva certidão da divida. 

CAPÍTULO V 
DO INCUMPRIMENTO, COBRANÇA COERCISA E GARANTIAS 

Artigo 15.º 
Pagamento extemporâneo 

1. São devidos juros de mora pelo incumprimento extemporâneo da obrigação de 

pagamento de taxas estabelecidas. 
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2. Os juros de mora serão cobrados à taxa legal de 1% ao mês, contados ao dia 

após o decurso do primeiro mês de calendário subsequente à data de 

incumprimento. 

Artigo 16.º 
Incumprimento e cobrança coerciva 

1. Findo o prazo voluntário para pagamento das taxas liquidadas e que se 

encontram em mora, sem prejuízo do vencimento dos juros de mora, importam 

a cobrança coerciva da divida através de processo de execução fiscal, nos 

termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

2. Consideram-se em débito todas as taxas relativamente às quais o sujeito 

passivo usufruiu do facto, do serviço ou do benefício, ou apenas não usufruiu 

por sua omissão, sem proceder ao respetivo pagamento, designadamente, em 

caso de licenças renováveis. 

3. O não pagamento das taxas referidas nos números anteriores implica a 

extração das respetivas certidões de divida e o seu envio aos serviços 

competentes, para efeitos de cobrança coerciva através de execução fiscal, nos 

termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

4. Para além da execução fiscal, o não pagamento das licenças renováveis pode 

implicar ainda a sua não renovação para o período imediatamente seguinte. 

Artigo 17.º 
Outras consequências do não pagamento de taxas  

1. O não pagamento de taxas devidas à Junta de Freguesia de Covelas constitui, 

ainda, fundamento de: 

a) Rejeição de quaisquer requerimentos dirigidos à emissão de autorizações. 

b) Recusa da prestação de quaisquer serviços solicitados à Junta de 

Freguesia de Covelas. 
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c) Determinação da cessação da possibilidade de qualquer tipo de utilização 

de bens do domínio público ou privado autárquico. 

2. Salvo, em qualquer dos casos, se for deduzida reclamação ou impugnação e 

cumulativamente prestada, nos termos da lei, garantia idónea do respetivo 

pagamento. 

Artigo 18.º 
Caducidade  

O direito de liquidar as taxas, caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 

sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar da data em que o facto tributário 

ocorreu. 

Artigo 19.º 
Prescrição  

1. As dívidas por taxas às Autarquias Locais prescrevem no prazo de oito anos a 

contar da data em que o facto tributário ocorreu. 

2. A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a prescrição. 

3. A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por 

prazo superior a um 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. 

Artigo 20.º 
Reclamação e impugnação da liquidação 

4. Os sujeitos passivos das taxas previstas no presente Regulamento podem 

reclamar ou impugnar a respetiva liquidação, nos termos previstos no Regime 

Geral das Taxas das Autarquias Locais. 

5. A reclamação é deduzida perante o órgão que efetuou a liquidação da taxa no 

prazo de trinta dias a contar da notificação da liquidação, presumindo-se 
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indeferida, para efeitos de impugnação judicial, se não for decidida no prazo de 

sessenta dias. 

6. Do indeferimento, tácito ou expresso, cabe impugnação judicial para o Tribunal 

Administrativo e Fiscal da área da Freguesia de Covelas, no prazo de sessenta 

dias contados do indeferimento. 

7. A impugnação judicial depende de prévia dedução da reclamação prevista no 

n.º 2, do presente artigo. 

CAPÍTULO VI 
DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO 

Artigo 21.º 
Extinção da obrigação tributária  

1. A obrigação tributária resultante da aplicação do presente Regulamento 

extingue-se: 

a) Pelo cumprimento do pagamento da taxa. 

b) Por revogação, anulação, declaração de nulidade ou caducidade do facto 

gerador da correspondente obrigação. 

c) Por caducidade do direito de liquidação. 

d) Por prescrição da divida tributária. 

e) Por qualquer outra forma expressamente prevista na lei. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 22.º 
Legislação subsidiária  

1. Em tudo quanto não estiver, expressamente, previsto neste Regulamento são 

aplicáveis sucessivamente: 

a) A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro. 
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b) A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

c) A Lei Geral Tributária. 

d) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

e) A Lei das Autarquias Locais. 

f) O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 

g) O Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

h) O Código de Processo Administrativo nos Tribunais Administrativos. 

i) O Código do Procedimento Administrativo. 

Artigo 23.º 
Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, são revogadas todas as normas 

previstas nos diversos regulamentos da Junta de Freguesia de Covelas na parte 

contrariada pelo presente Regulamento. 

Artigo 24.º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato à aprovação pela Assembleia 

de Freguesia de Covelas – Póvoa de Lanhoso. 
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ANEXO I – TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
 

DESIGNAÇÃO 
 

VALOR 
(€) TAXAS GERAIS 

Atestados, certidões, declarações e outros documentos 0,00  
Autenticação de fotocópias (até oito páginas) 5,00  
Autenticação de fotocópias (a partir da nona página, por cada página) 1,50 
Declaração de prédio construído antes de 1 de junho 1969 5,00 
Documentos arquivados: atas, deliberações 15,00 
Registo de queima (5 dias) 2,00  
 

 CANÍDEOS E GATÍDEOS 
Registo  1,50 
Carimbo  1,50 
Averbamento (novo proprietário) 5,00 
Baixa p/morte ou desaparecimento 0,00 
Licença A - cão de companhia 4,80 
Licença B - cão para fins económicos (guarda) 8,00 
Licença C - cão para fins militares, policiais e sociais 0,00 
Licença D - cão para investigação científica 0,00 
Licença E – cão de caça 5,00 
Licença F – cão de guia 0,00 
Licença G – cão potencialmente perigoso 15,00 
Licença H – cão perigoso 15,00 
Licença I – gato 2,00 
 

 CEMITÉRIO 
Concessão de terreno para sepultura perpétua (2 m x 1 m) 500,00 
Averbamento de jazigos e sepulturas perpétuas, em nome do novo 
concessionário 25,00 

Transmissão de sepultura perpétua (2m x 1 m) entre vivos 250,00 
Transmissão por morte de jazigos e sepulturas perpétuas (1.º grau linha 
reta) 0,00 

Taxa anual de sepulturas perpétuas e temporárias 2,50 
Inumação, exumação e trasladação 0,00 
 

 MUROS DE VEDAÇÃO 
Licença por período de 30 dias  4,50 
Licença por período mais de 30 dias 9,50 
Construção/reconstrução/modificação de muros definitivos (m/linear) 1,50 



 
 

FREGUESIA DE COVELAS 

Rua do Soutal, n.º 64 – Covelas – 4830-128 Póvoa de Lanhoso 

Contribuinte n.º 507 007 190 - Telefone e Fax: 253 636 885  

Site: www.jf-covelas.pt – Mail: jf-covelas@sapo.pt 

 

REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E LICENÇAS 
15 

Construção/reconstrução/modificação de muros provisórios (m/linear) 1,00 
 

 OCUPAÇÂO DO DOMINIO PÚBLICO E APROVEITAMENTO DOS 
BENS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA 
Pela ocupação ou utilização de terrenos que integram o domínio público 
vicinal, as seguintes taxas: 1,00 
 Por m2 ou fração e por dia 
 Por m2 ou fração e por 2 a 15 dias 2,00 
 Por m2 ou fração e por 16 a 30 dias 3,00 
 Por m2 ou fração e para além de 30 dias, por cada dia a mais  1,00 
Alpendres fixos ou articulados, toldos e similares, não integrados nos 
edifícios, por m/linear de frente, por ano: 4,00 
 Até um metro de avanço 
 De mais de um metro de avanço 5,00 
Dispositivos destinados a anúncios ou reclames (m2 e por ano) 7,50 
As construções ou instalações especiais no solo ou no subsolo, com as 
seguintes taxas: 10,00 
 Depósitos subterrâneos – por m3 ou fração e por ano 
 Pavilhões, quiosques ou outras construções – por m2 ou fração e por 

mês 5,00 

A ocupação da via pública com mesas e cadeiras ou semelhantes - por 
metro ou fração e por dia 1,50 
 

 ANÚNCIOS, RECLAMES E INSTALAÇÕES SONORAS 
Licenças de anúncios e reclames: 10,00  Por ano 
 Por m2 ou fração 2,50 
Licenças de instalações sonoras: 25,00  Por semana 
 Por mês 150,00 
 

\ CARRINHA 
Transporte escolar (pré-primária) por criança/mês 12,50 

 


