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Regulamento para a Cobrança de Mais-Valias Prediais, a Prestações1   

Artigo 1.º  

1. O pagamento em prestações do encargos de mais-valias que total ou parcialmente 

pertença a esta Câmara Municipal, nos termos da Lei N.º2030, de 22 de Junho de 1948 e 

do Decreto-Lei N.º46 950, de 9 de Abril de 1966, baseia-se em despacho de deferimento 

lançado em requerimento do interessado, dirigido ao Presidente da Câmara, em que se 

formule o respectivo pedido.  

2. O mesmo despacho fixará o número de prestações em que o pagamento deverá ser 

efectuado, que não poderão ser mais de seis, conforme estabelece o n.º2 do art.º 85.º do 

Decreto-Lei N.º43 587, de 8 de Abril de 1961.  

3. Se o número de prestações for superior a quatro, o despacho carece de homologação da 

Câmara Municipal para se tornar executório.   

Artigo 2.º  

Todas as prestações serão de igual valor.   

Artigo 3.º  

                                                          

 

1 Aprovado por deliberação camarária de 07/02/73. 
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A primeira prestação será paga até à data em que for concedido o alvará da licença da obra a 

executar no terreno a que a mais-valia disser respeito.   

Artigo 4.º  

1. As prestações seguintes serão pagas até ao último dia útil do mês em que se completarem 

cento e oitenta dias, ou prazos múltiplos de cento e oitenta dias, sobre o pagamento da 

primeira, conforme se trate da 2.ª prestação ou das seguintes.  

2. Se, porém, forem apresentados pedidos de averbamento dos processos das respectivas 

obras em nome de novos titulares ou de concessão de licenças de utilização dos prédios 

construídos nos terrenos a que a mais-valia disser respeito, todas as prestações em dívida 

se consideram vencidas no prazo de dez dias, contados, no primeiro caso, da data de 

deferimento do pedido e, no segundo, da data da recepção do pedido de concessão da 

licença.   

Artigo 5.º  

A 5.ª Secção da Secretaria informará o requerente, por ofício, do deferimento ou 

indeferimento do pedido e do número de prestações em que o pagamento tiver sido 

autorizado. Através do mesmo ofício, esclarecerá que o pagamento da primeira prestação 

pode ser efectuado imediatamente e que as restantes prestações deverão, sem prejuízo do 

disposto na norma anterior, ser pagas semestralmente, acrescidas de juros, em obediência ao 

disposto no citado n.º2 do art.º 85.º do Decreto n.º43 587.   

Artigo 6.º  
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Logo que tenha sido efectuado o pagamento da primeira prestação, a 5.ª Secção notificará o 

requerente, por meio de ofício enviado pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, das 

datas em que findam os prazos de pagamento das outras prestações.  

Do ofício a que se refere a norma anterior será, para efeito de cobrança, enviada cópia à 4.ª 

Secção.   

Artigo 7.º  

Quando se verificarem as hipóteses a que se refere o número 2.º do art.º 4.º, dará a 5.ª Secção 

imediato conhecimento à 4.ª Secção da antecipação dos prazos de vencimento das prestações 

em dívida, por meio de nota.   

Artigo 8.º  

A guia para pagamento da primeira prestação será processada pela 4.ª Secção, mediante 

documento emitido pela 5.ª Secção.   

As guias para pagamento das outras prestações serão passadas a pedido verbal do interessado, 

pela 4.ª Secção, com base na cópia do ofício a que se refere a norma anterior e do cálculo dos 

juros devidos.   

Artigo 9.º  

A 4.ª Secção, na falta de pagamento nos prazos estabelecidos na norma 4.ª, debitará ao 

tesoureiro, para efeito de cobrança coerciva, nos termos da alínea a) do § único do artigo 34.º 

do Código das Execuções Fiscais, importância igual ao valor de todas as prestações ainda por 

liquidar, acrescida dos respectivos juros.  
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Artigo 10.º 

(Transitório)  

1. Dos pagamentos em prestações autorizadas antes da entrada em vigor deste regulamento, 

consideram-se em dívida tantas prestações, além da primeira, quanto os períodos de cento 

e oitenta dias decorridos após o pagamento da prestação inicial.  

2. Os responsáveis serão notificados para efectuarem o seu pagamento, acrescidos dos juros 

a liquidar nos termos do já mencionado n.º2 do artigo 85.º do Decreto n.º43 587, até ao 

último dia útil do mês em que se completarem trinta dias após a recepção do ofício de 

notificação.  

3. Se ainda não tiver sido efectuado o pagamento da primeira prestação, aplicar-se-á o 

regime estabelecido neste regulamento para os pagamentos a prestações autorizados após 

a sua entrada em vigor, reduzindo-se, porém, o número de prestações semestrais a metade 

do número das prestações trimestrais que, por ventura, tenham sido fixadas ou, se aquelas 

não forem divisíveis por dois, a metade e mais uma.  

4. Da aplicação do estabelecido no número anterior será notificado o responsável pelo 

pagamento.   

Artigo 11.º  

Este regulamento entra em vigor no dia 1 de Março próximo. 


