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O present e Regulam ent o é est abelecido ao abrigo e nos t erm os do dispost o
na alínea a) do n.º 7 do art igo 64º e na alínea a) do n.º 2 do ar t igo 53º da
Lei n.º 169/ 99, de 18 de Set em bro, na redacção da Lei n.º 5- A/ 2002, de 11
de Janeiro, para efeit os do dispost o na alínea n) do art igo 19º da Lei n.º
42/ 98, de 6 de Agost o e legislação com plem ent ar.
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O present e Regulam ent o t em por obj ect o o est abelecim ent o das norm as por
que se há- de reger a liquidação e cobrança da t axa por ressarcim ent o dos
prej uízos causados ao Município pela ut ilização das infra- est rut uras da rede
viár ia m unicipal decorrent e da act ividade da exploração de inert es e m assas
m inerais na área do Município de Cant anhede.
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Fica suj eit a a pagam ent o de t axa à Câm ara Municipal a ext racção de inert es
e m assas m inerais na área do Município de Cant anhede sem pre que o
produt o da ext racção se dest ine a ser t ransaccionado.
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A t axa m unicipal devida pela ext racção dos inert es corresponderá a um
valor a fixar no Regulam ent o e Tabela de Taxas correspondent e a um a t axa
fixa e a um valor por cada t onelada ext raída.



         !   "




$UWLJR

/LTXLGDomR


1.A liquidação da t axa a que se refere o art igo 3º far- se- á m ediant e a
declaração que os exploradores dos inert es ficam obr igados a apresent ar na
Secção de Taxas e Licenças da Divisão Financeira da Câm ara Municipal de
Cant anhede.
2. A declaração referida no núm ero ant erior, será apresent ada at é ao dia 10
de cada m ês e relat ivam ent e ao m ês ant erior, devendo a m esm a cont er a
ident ificação do declarant e, o núm ero t ot al de t oneladas ext raídas e a sua
discr im inação por t ipo de inert es e ser acom panhada de um a relação das
fact uras em it idas no m ês, onde se indicar á o núm ero, a dat a, o nom e do
adquirent e e o peso dos inert es ou m assas m inerais t ransaccionados.
3. Na falt a de apresent ação da declaração referida nos núm eros ant eriores,
ou quando houver m ot ivo fundam ent ado para crer que a m esm a não
corresponde à realidade, a liquidação efect uar- se- á com base na ext racção
presum ível, servindo de elem ent os indiciadores, nom eadam ent e, o volum e
m édio ext raído nos t rês m eses ant eriores e a alt eração verificada na
t opografia do local da ext racção.
4. A correcção do valor cobrado será feit a logo que obt ida a declaração a
que se referem os n.ºs 1 e 2 ou os elem ent os que perm it am a liquidação
definit iva da t axa efect ivam ent e devida.
5. Verificando- se que da liquidação inicial result ou prej uízo par a o
Município, o explorador em falt a será not ificado, por m andado ou seguro do
correio, para, no prazo de 15 dias, pagar a diferença acrescida dos j uros de
m ora, sob pena de, não o fazendo, se proceder à cobrança coerciva.
6. Quando haj a sido liquidada quant ia superior à devida, de valor superior à
est abelecida no núm ero ant erior, deverão os Serviços Municipais
com pet ent es prom over, oficiosam ent e e de im ediat o, a rest it uição ao
int eressado da im port ância indevidam ent e liquidada ou paga a m ais.
7. A Câm ara poderá criar um a com issão dest inada a em it ir par ecer sobre a
fixação do m ont ant e da t axa a aplicar, nos casos referidos no núm ero t rês.
8. No início da exploração e no final de cada ano será efect uado
levant am ent o t opográfico para det erm inação correct a das quant idades
ext raídas e correcção final do valor das t axas a pagar.
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1. Os exploradores de inert es ou m assas m inerais est ão obrigados a possuir
e ut ilizar um livro de regist o de conform e ao m odelo anexo, for necido pela
Câm ara Municipal, com t erm o de abert ura e de encerram ent o assinado pelo
President e da Câm ara ou por quem ele delegar, num erado e rubricado em
t odas as folhas, no qual escrit ur arão, cronologicam ent e, os valores suj eit os
à aplicação da t axa at é 8 dias após a em issão das respect ivas fact uras.
2. Se os exploradores dos inert es dispuserem de m eios infor m át icos que
lhes perm it am obt er a relação com os elem ent os a escrit ur ar no livro
referido no núm ero ant erior, poderá o regist o no livro fazer- se pelo valor
global de cada dia ou sem ana, ar quivando- se em anexo ao livro a
respect iva relação.
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1. Os exploradores de inert es serão obrigados a com unicar à Câm ara
Municipal o início e o t erm o da act ividade de exploração de inert es ou
m assas m inerais suj eit a ao pagam ent o da t axa refer ida no ar t igo 3º, bem
com o o exercício da sua act ividade à dat a da ent rada em vigor do present e
Regulam ent o.
2. A com unicação referida no núm ero ant erior será feit a no prazo de 15
dias, a cont ar da dat a dos fact os que a originam .
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1.O pagam ent o da t axa pela ext racção de inert es será feit o na Tesouraria
Municipal durant e o m ês seguint e ao da ent rega da declaração a que se
refere o n.º1 do art .º5, para o que deverão ser solicit adas guias na Secção
de Taxas e Licenças da Divisão Financeira
da Câm ara Municipal de
Cant anhede.
2. O pagam ent o poderá ainda ser feit o, com o acréscim o dos respect ivos
j uros de m ora, durant e o m ês im ediat am ent e a seguir àquele em que é
devido, após o que se procederá à cobrança coerciva.




         !   "




$UWLJR

)LVFDOL]DomR
1. A fiscalização do cum pr im ent o das disposições do present e Regulam ent o
incum be aos fiscais m unicipais, ou out ros funcionár ios m unicipais para o
efeit o designados e credenciados.
2. Os exploradores de inert es serão obrigados a consent ir a ent rada dos
funcionár ios encarregados da fiscalização nas suas inst alações e a facult arlhes o exam e dos docum ent os de suport e cont abilíst ico relat ivos à
exploração e fact uração dos inert es.
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1. A infracção ao present e regulam ent o const it ui cont ra- ordenação,
punível com as seguint es coim as:
a) De 50% a 200% do salár io m ínim o nacional, a violação do
dispost o no art igo 7º, ou a incorrect a escrit ur ação do livro ou
da declaração referidos, respect ivam ent e, no art igo 6º e no n.º
2 do art igo 5º;
b) De 100% a 500% do salár io m ínim o nacional, a não
apresent ação da declaração referida no n.º 2 do art igo 5º ou a
inexist ência do livro referido no art igo 6º e a violação do
dispost o no n.º 2 do art igo 9º.
2. A com pet ência par a a inst auração e inst rução dos processos de cont raordenação e a aplicação das coim as pert ence ao President e da Câm ara, que
a poderá delegar nos t erm os legais.
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O present e Regulam ent o, devidam ent e apr ovado pela Câm ara Municipal em
17/ 12/ 02 e pela Assem bleia Municipal em 30/ 12/ 02, ent ra em vigor 5 dias
após a sua publicit ação, nos t erm os legais.
Paços do Município, 02 de Janeiro de 2003
O President e da Câm ara Municipal,

__________________________
( Jorge Manuel Cat ar ino dos Sant os)
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