
ANEXO  

Fundamentação das isenções e reduções de Taxas e Preços  

 

Preâmbulo  

 
Estatui a alínea d), do n.º 2, do artigo 8.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 

64-A/2008, de 31 de dezembro, e a Lei nº 117/2009 de 29 de dezembro, que aprovou o regime geral das 

Taxas e Preços das autarquias locais, que as isenções das Taxas e Preços devem ser devidamente 

fundamentadas.  

Este preceito exige a fundamentação das isenções, entendendo-se não só as isenções em sentido estrito 

como de todas as restantes formas de desagravamento por razões de ordem diversa. Nelas se incluem 

as reduções de Taxas e Preços e os atos gratuitos.  

 

Assim, em cumprimento do previsto na alínea d), do n.º 2, do artigo 8.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e a Lei nº 117/2009 de 29 de dezembro, 

procede-se à fundamentação das situações de isenções e reduções de Taxas e Preços previstas no 

regulamento.  

 

Em termos gerais as isenções e reduções consagradas no regulamento foram ponderadas em função da 

notória relevância da atividade desenvolvida pelos respetivos sujeitos passivos, bem como à luz do 

estímulo de atividades, eventos e condutas que o município visa promover e apoiar sem prejuízo de uma 

preocupação contínua com a proteção dos estratos sociais mais frágeis, desfavorecidos e carenciados.  

As isenções e reduções fundamentam-se nos princípios da legalidade, da igualdade de acesso e 

tratamento dos contribuintes, da imparcialidade, da capacidade contributiva e da justiça social.  

Em termos específicos as isenções e reduções de Taxas e Preços previstas no art.º 173.º deste 

regulamento fundamentam-se nos termos seguintes:  

 

A – Isenções Totais e Parciais  

 
1. Administração pública no âmbito das operações urbanísticas por si promovidas.  

Fundamentação: As operações urbanísticas promovidas pela administração pública, segundo o RJUE 

estão isentas de controlo prévio, pelo que não faz sentido a autarquia cobrar Taxas e Preços quando o 

regime jurídico aplicável já isenta.   

2. As pessoas coletivas de direito público, direito privado ou de utilidade pública administrativa, às 

quais a lei confira tal isenção. 

Fundamentação: Se a lei habilitante já confere isenção não seria agora o presente regulamento a criar 

Taxas e Preços, que no caso concreto seriam ilegais. 

3. As Associações culturais, desportivas, humanitárias, recreativas ou outras, legalmente constituídas, 

que na área do município, prossigam fins de relevante interesse público; 

Fundamentação: A presente isenção fundamenta-se em finalidades de interesse público nos termos do 

art.º 63 do C.R.P., na medida em que visa facilitar e apoiar a concretização dos fins estatutários das 

instituições, em benefício dos munícipes, contribuindo também para a promoção do concelho.  

 

 



4. As pessoas singulares, naturais ou residentes no concelho, a quem seja reconhecida insuficiência 

económica, relativamente à construção da sua primeira e própria habitação e os cidadãos 

portadores de deficiência, cujo grau de invalidez permanente seja igual ou superior a 60 %. 

Fundamentação: O direito à habitação encontra-se constitucionalmente consagrado no art.º 65.º da 

C.R.P. Se as pessoas a quem é reconhecida insuficiência económica, não conseguem prover o seu 

sustento muitas delas com apoios externos, também não terão possibilidades para liquidar as Taxas e 

Preços. É uma obrigação da autarquia contribuir para que possam ter uma vida mais digna. Às pessoas 

portadoras de deficiência, igual comportamento tem a autarquia que ter. O apoio no presente caso é 

através da isenção do pagamento das Taxas e Preços, contribuindo assim para o princípio da igualdade 

e descriminação positivamente. 

 

5. As intervenções de reabilitação de edifícios e a regeneração em zonas urbanas, desde que exista 

um programa aprovado pela câmara municipal: 

Fundamentação: Verifica-se que as edificações nas zonas urbanas, por falta de reabilitação vão sendo 

abandonadas, contribuindo para a degradação urbana. É intenção da autarquia contribuir para inverter 

esta tendência, através da revitalização, regeneração, incentivando a que estes espaços sejam 

ocupados. Uma das formas é através da isenção das Taxas e Preços aqui proposta. 

 

6. As pessoas singulares e coletivas que promovam obras de recuperação do património de 

reconhecido valor histórico ou arquitetónico concelhio classificado ou em vias de classificação bem 

como a zona de proteção respetiva 

Fundamentação: O Património do Concelho necessita de uma permanente recuperação/ manutenção. 

Prevê-se também, com esta medida, manter a envolvente, na sua área de proteção, com um incentivo à 

recuperação e manutenção; 

 

7. Jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos (no caso de casais quando a média 

das idades não ultrapasse os 40anos), que residam, trabalhem ou pretendam fixar-se no Município 

de Monchique e que não sejam titulares de habitação própria, no caso de requererem licença 

administrativa/ comunicação prévia para construção da primeira e única habitação própria e 

permanente, nomeadamente no âmbito do Regulamento Habita Jovem; 

Fundamentação: Esta isenção radica na intenção de promoção e incentivo à habitação própria e 

permanente consagrado no art.º 65.º  e alínea c) do n.º 1 do art.º 70 da C.R.P., no caso concreto dos 

jovens, com vista à fixação, revitalização e rejuvenescimento social no município previsto também no 

Regulamento Municipal Habita Jovem; 

 

8. As instituições particulares de solidariedade social, legalmente constituídas. 

Fundamentação: Sendo a solidariedade um valor fundamental da sociedade previsto constitucionalmente 

no art.º 63.º n.º 5 , cumpre à autarquia contribuir para que estas instituições possam prosseguir os seus 

objetivos de solidariedade, pelo que estão incluídas nas entidades em que se estabelece uma isenção 

nas Taxas e Preços a pagar. 

 

 

9. Industria, Comércio e Serviços que se pretendam instalar na Área de Acolhimento Empresarial de 

Monchique, desde que o mesmo implique a criação de pelo menos 5 postos de trabalho direto e 

tenha a sua sede social no Concelho de Monchique; 



Fundamentação: É uma forma de contribuir e incentivar a afixação e /ou o crescimento de empresas 

geradoras de emprego e crescimento económico. Pretende-se assim contribuir para inverter a situação 

atual, promovendo o crescimento socioeconómico do concelho. Fundamentado no art.º 6 da Lei das 

Finanças Locais.  

 

 

10. Estão ainda  isentas, parcialmente, as taxas de  construções, reconstruções e ampliações de âmbito 

industrial e comercial, para funcionarem como tal: 

a) desde que criem os seguintes postos de trabalho: 

75%  quando crie 10 ou mais postos; 

50% - quando crie 5 a 9 postos de trabalho; 

25% - quando crie de 2 a 4 postos de trabalho; 

b) de 50% as empresas que, ainda que não criem postos de trabalho, estejam diretamente ligadas 

às atividades tradicionais de Monchique; 

 

Fundamentação: É uma forma de contribuir e incentivar a afixação e /ou o crescimento de empresas 

geradoras de emprego e crescimento económico. Pretende-se assim contribuir para inverter a situação 

atual, promovendo o crescimento socioeconómico do concelho. Fundamentado no art.º 6 da Lei das 

Finanças Locais.  

 

B – Outras questões  

 

11. Para alguns casos encontra-se estabelecido que é necessário o registo do ónus de inalienabilidade 

no registo predial do respetivo prédio pelo prazo de 10 anos. 

Fundamentação: Sendo as pessoas beneficiadas a 100% do pagamento de qualquer Receita, é 

importante que a autarquia garanta que após a conclusão de todo o processo, esse benefício seja efetivo 

durante um determinado período, que no presente caso, se estabeleceu de 10 anos, e que a isenção 

tenha realmente contribuído positivamente para os munícipes em causa. No entanto, encontra-se também 

previsto no nº 14 do art.º 173 a possibilidade de ser cancelado o ónus, devendo para tal o interessado 

justificar o pedido e liquidar as Taxas e Preços devidas. 

12. Encontra-se também estabelecido que em algumas situações, devidamente identificadas as 

isenções e reduções serão concedidas uma única vez. 

Fundamentação: Faz todo o sentido esta imposição sob pena das pessoas levarem sistematicamente a 

solicitar isenções ou reduções e entretanto vão realizando negócios. Existem reduções em que não fica 

nenhum ónus no prédio em causa, pretende-se que os interessados ponderem de forma consciente se 

realmente pretendem a isenção ou redução. 

13. Nos casos em que se verifique que as operações urbanísticas não foram realizadas a câmara 

solicitará o pagamento do valor correspondente às isenções ou reduções. 

Fundamentação: Se a autarquia faz um esforço e prescinde da cobrança das Taxas e Preços devidas 

para incentivar o crescimento económico, cultural e social, não pode deixar de as reaver quando verifica 

que a operação urbanística não se realizou, independentemente da razão, pois os vários pareceres e 

eventuais consultas foram realizados com vista à concretização de um objetivo concreto. 

14. Os beneficiários têm que apresentar determinados documentos, claramente identificados no nº 9 do 

art.º 173. 



Fundamentação: Por forma a responsabilizar os interessados e fundamentar a decisão é necessário que 

sejam entregues alguns documentos, até porque compete à autarquia que a análise seja equilibrada, 

imparcial e justa entre todos os munícipes. 

 

 

 


