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ÁREAS JURÍDICAS 

-Direito do Turismo (Direito Internacional e Comunitário 
do Turismo, Empreendimentos Turístico e Hotelaria). 

- D i r e i t o  C o m e r c i a l  e  d a s  E m p r e s a s 
Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direito Público, Direito Comercial e 

Direito Penal) 

-Direitos Reais e da Propriedade. 

-Direitos Reais e da Propriedade 

ÁREAS NÃO JURÍDICAS 

-Gestão do Património, Gestão do Conhecimento, Criação de 

I ma g e m,  Ma r c a s  e  I d e n t i d a d e  E mp r e s a r i a l 
Gestão e Consultoria de Empresas e Empresas Turisticas, Lide-

rança de Organizações, Empresas e Empresas Turisticas 

O escritório elabora ainda:Constituição, Modificação e Extinção 

de Sociedades Comerciais;Gestão do Património, Gestão do 
Conhecimento, Criação de Imagem, Marcas e Identidade 
Empresarial . Pareceres nas diversas áreas do Direito. 
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 A CASCATA 

 

 
 O legislador, ciente das alterações profundas 
que os regulamentos municipais teriam de 

sofrer para respeitar o novo enquadramento 

fixou um regime transitório de dois anos, ou 

seja, até 1 de Janeiro de 2009, para a adapta-

ção dos regulamentos municipais ao novo 

Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais. Este regime transitório viria, porém, a 

ser prorrogado, por duas vezes, a primeira 

das quais através da Lei do Orçamento de 

Estado para 2009, que determinou a sua pror-

rogação até 1 de Janeiro de 2010, e a segun-

da, já em finais do ano passado, determinan-

do a extensão do prazo de adaptação até 30 

de Abril de 2010. Significa isto, desde esta 

data, que se consideram revogadas todas as 

taxas municipais cujos regulamentos não 

tenham sido alterados ou aprovados em con-

formidade com esse Regime Geral das Taxas 

das Autarquias Locais. Ou seja, qualquer taxa 

entretanto liquidada poderá vir a ser declara-

da inválida, em sede administrativa ou judi-

cial, com o consequente reembolso dos valo-

res indevidamente pagos pelos contribuintes, 

se o respectivo regulamento não respeitar as 

regras impostas por aquele Regime Geral, 

nomeadamente no que respeita à fundamenta-

ção económico-financeira do valor das taxas, 

em causa.  

 

REG IME  E  T AXAS  DA S  AU -

T ARQU I A S  LOCA I S  
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 As taxas municipais constituem uma importante 

fonte de receitas próprias dos municípios, mas até 

à aprovação do Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais verificava-se que grande parte 

dos regulamentos municipais  

 Uma das principais novidades introduzidas pelo 

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais 

consistiu, precisamente, na obrigatoriedade de os 

Municípios introduzirem nos seus regulamentos 

municipais alguns elementos essenciais, como a 

incidência objectiva e subjectiva das taxas em 

vigor no Município, as isenções, a fórmula de 

cálculo do valor das taxas a cobrar e a sua funda-

mentação económico-financeira, designadamente, 

através  

 da quantificação dos custos, directos e indirectos, 

dos encargos financeiros, amortizações e futuros 

investimentos realizados ou a realizar pelas autar-

quias locais.  

A inclusão, nos regulamentos municipais, da fun-

damentação económico-financeira das taxas visou, 

assim, assegurar um maior controlo, por parte dos 

contribuintes, da observância do princípio da equi-

valência, na sua vertente da proporcionalidade, e 

que impõe que as taxas não devam exceder o custo 

da actividade pública local ou o benefício auferido 

pelo particular.  

 

 No passado dia 30 de Abril de 

2010 terminou o regime transi-

tório concedido pelo legislador 

para que os Municípios adaptas-

sem os respectivos regulamen-

tos municipais ao novo regime 

jurídico criado pela Regime 

Geral das Taxas das Autarquias 

Locais 

Concretizam-se, assim, integral-

mente, as profundas alterações 

introduzidas no regime jurídico 

das Taxas Municipais, pelo 

Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais, cuja entrada em 

vigor, em 1 de Janeiro de 2007, permi-

tiu preencher um quase total vazio 

legislativo nesta matéria, mas cujos 

objectivos e princípios só agora 

podem ser efectivamente prossegui-

dos, ultrapassado que está o período 

concedido pelo legislador para adapta-

ção pelos Municípios dos seus regula-

mentos municipais.  d vigor.  

      

 

 

 

 Fotos do Escritório em Faro  

Na qualidade de membro da Associação de 

Jovens Empresários (ANJE) Fernando Mes-

sias—Law Office  tem o prazer de anunciar a 

realização de um workshop sobre Internaciona-

lização de Empresas Tecnológicas para os 

Estados Unidos Tudo o que deve saber Work-

shop por Mark Zawacki Dado a crescente 

importância económica e social das temáticas 

associadas a Internacionalização das empre-

sas portuguesas, a ANJE, a ANETIE, a Anubis-

Networks e o Parque de Ciência e Tecnologia 

da Universidade do Porto (UPTEC) juntaram-

se na organização de um workshop formativo e 

informativo sobre o processo de Internacionali-

zação para os Estados Unidos da América. 

Este evento, que contará com a presença do 

renomado consultor e orador internacional, 

Mark Zawack será realizado no Salão Nobre da 

Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto e é aberto a todos os empreendedores e 

empresários interessados.  Data e Local 21 de 

Outubro de 2010 (9h30 – 13h00) Salão Nobre 

da Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto Inscrições Envie-nos o um email para 

marketingofficer@fernandomessias.pt  



$OMEAÇAO LEGAL 
500  2010   

Fernando Messias – Escritorio de Advocacia / Law Office tem  o prazer de informar-vos de 

que os nossos escritórios estão presentes na prestigiada revista de  selecção internacional 

de escritórios e sociedades de advocacia, Legal 500  pelo segundo ano consecutivo   

Esta nomeação internacional recentemente atribuída assenta essencialmente no resultado 

do trabalho realizado pelos nossos escritórios nos últimos quatro anos de actividade nas 

mais diversas áreas jurídicas(e não juridicas), nomeadamente: Direito do Turismo (Direito 

Internacional e Comunitário do Turismo,Empreendimentos Turisticos e Hotelaria); Direito 

Comercial e das Empresas; Litigios Judiciais (DireitoCivil, Direito Publico, Direito Comercial 

e Direito Penal); Direitos Reais e da Propriedade, da Gestão do   Património; Gestão do 

Conhecimento, Criação de Imagem, Marcas e Identidade Empresarial; Gestão e  Consulto-

ria de Empresas e Empresas Turisticas; Liderança de Organizações, Empresas e Empresas-

Turísticas. 

Para nós trata-se de mais um incentivo a fazer sempre melhor. 

Para vós esperamos ser mais um sinal de confiança e de competência dos nossos escritó-

rios no mundo   jurídico e não juridico em que se norteiam os interesses e aspirações dos 

indivíduos e das empresas. 

  

Sobre a série 500 Legal 

Publicado há mais de vinte anos, o Legal 500 Series oferece a mais abrangente cobertura 

mundial actualmente disponíveis sobre prestadores de serviços jurídicos, em mais de 100 

países.  Utilizado por clientes privados e comerciais, consultores empresariais, CEOs, FDS 

e consultores nacional e internacional .. 

 

PROBO$O 
 F E R $ A $ D O  M E S S I A S –  L AW  O F F I C E    

A responsabilidade social faz parte da  cultura do Escritorio  de Advocacia 

Fernando Messias—Law Office. 

O  Escritorio de Advocacia Fernando Messias—Law Office assume uma 

responsabilidade civíca e ético moral  com varias instituiçoes  de soli-

dariedade social atraves da prestação de serviços juridicos  pro bono .  

WWW.FERNANDOMESSIAS.PT  

 

  
  
ESCRITORIO DE FARO  
Praça da Liberdade Edificio Santo Antonio n.º 75, 1.º/2-3, 8000-164  Faro Telf: (+351)289 828 

396/(+351) 289822299 

Fax: (+351) 289822300 

Email geral: secretariado@fernandomessisas.pt 

Departamento de Marketing Juridico : marketingofcer@fernandomessias.pt  
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 ESCRITORIO DE LISBOA 
Avenida Joao Crisóstomo n.º 30, 2.º Andar 1050 –127 Lisboa (Praça do 

Saldanha)  

Telf: (+351) 210502053 Fax: (+351) 217958131 

Email: secretariado@fernandomessias.pt  

  

 O Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais veio, assim, incentivar a fundamentação e racionalização das taxas municipais, munindo 

os contribuintes de elementos que lhes permitirão, mais facilmente, aferir da legalidade das taxas que lhes são cobradas, mas os seus objecti-

vos só serão verdadeiramente cumpridos se a justificação económico-financeira do valor das mesmas for clara e passível de controlo, sob 

pena de se cair, de novo, sob outra forma, na arbitrariedade que o legislador visou precisamente combater.  

Estando já em vigor os “novos” Regulamentos Municipais caberá, agora, aos munícipes – através da contestação da legalidade das taxas -, e, 

em última análise aos Tribunais, garantir que os princípios estruturantes em que assentou a aprovação deste Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais, sejam efectivamente respeitados, não permitindo que, a coberto de opacas justificações económicas e financeiras, se 

descaracterize o próprio Regime e se liquidem, como era infelizmente prática, impostos criados por Regulamentos Municipais. 

A presente Nota Informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é 

prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência 

profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota Informativa não pode ser reproduzido, 

no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre 

este assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt 


