
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO 

 

AVISO n.º 3/2021 

REVISÃO DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO 

 

INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

(n.º 1 do art.º 98º do CPA) 

JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES ALVES, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, faz saber que, por 

reunião do Órgão Executivo, em reunião de 15 de junho de 2018 e da sessão da Assembleia Municipal, 

em 22 de junho de 2018, foi deliberado, proceder à Revisão do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras 

Receitas do Município; 

A ata com a referida informação foi publicitada no site do Município, no endereço https://www.cm-

castelobranco.pt/media/5189/ata_14_publica_2018-06-15.pdf, para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º 

98º do CPA; 

O objeto da presente Revisão, visa a atualização do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do 

Município, a sua unificação num único documento de todas as taxas do Município e a eventual inclusão 

de outras taxas necessárias ao regulamento de novas atividades, tais como os postos de carregamento de 

veículos elétricos ou as novas competências das autarquias locais, a que se refere a Lei n.º 50/2018, de 

16 de junho. 

Assim, pretende-se a revisão, a unificação e a atualização deste importante instrumento de gestão 

municipal, adaptado ao atual quadro legal e em conformidade com a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro, na sua atual redação; 

No entanto, por se tratar de um assunto de elevada importância informa-se, nos termos do n.º 1 do art.º 

98º do CPA que, para a constituição como interessados e para a apresentação de contributos para a 

Revisão do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, devem tais comunicações ser 

enviadas para o endereço de email camara@cm-castelobranco.pt, enviadas por correio, para o endereço 

Câmara Municipal de Castelo Branco, Praça do Município, 6000-458 Castelo Branco, ou entregues 

pessoalmente no Balcão de Atendimento do Município, após prévia marcação para o telefone 

272 330 330, no prazo de 15 dias após a publicação. 

Paços do Município, 27 de janeiro de 2021 

O Presidente da Câmara 

 

 

José Augusto Rodrigues Alves  

 

https://www.cm-castelobranco.pt/media/5189/ata_14_publica_2018-06-15.pdf
https://www.cm-castelobranco.pt/media/5189/ata_14_publica_2018-06-15.pdf
mailto:camara@cm-castelobranco.pt

		App AIRC
	2021-01-31T18:50:13+0000
	Portugal
	[Assinatura Qualificada] José Augusto Rodrigues Alves




