
ART. RECEITA DESIGNAÇÃO 2023

 01  Serviços Administrativos
valor c/ 

arred.
SGF SAGE

 01.01  Emissão de alvarás não especialmente contemplados na presente tabela  Unitário 8,10 € AM INFOR.

 01.02  Certidões AM INFOR.

 01.02.01  De teor AM INFOR.

 01.02.01.1  Não excedendo uma lauda  Unitário 5,40 € AM INFOR.

 01.02.01.2  Por cada lauda além da primeira, ainda que incompleta  Unitário 1,40 € AM INFOR.

 01.02.02  Narrativas  Unitário AM INFOR.

 01.02.02.1  Não excedendo uma lauda  Unitário 10,70 € AM INFOR.

 01.02.02.2  Por cada lauda além da primeira, ainda que incompleta  Unitário 2,70 € AM INFOR.

 01.03  Fotocópias AM INFOR.

 01.03.01  Autenticadas, por cauda lauda AM INFOR.

 01.03.02  Autenticadas de documentos arquivados: AM INFOR.

 01.03.02.01  1ª lauda  Unitário 3,40 € AM INFOR.

 01.03.02.02  As seguintes  Unitário 1,10 € AM INFOR.

 01.03.03  Não autenticadas de documentos arquivados AM INFOR.

 01.03.03.01  1º lauda  Unitário 1,00 € AM INFOR.

 01.03.03.02  As seguintes  Unitário 0,70 € AM INFOR.

 01.03.04  De documentos arquivados, por m2 ou fração com montagem  Unitário 4,10 € AM INFOR.

 01.04  De documentos arquivados e expostos na biblioteca à disposição do público, cada AM INFOR.

 01.04.01  Público em geral AM INFOR.

 01.04.01.01  Fotocópias - Em papel A3  Unitário 0,30 € AM INFOR.

 01.04.01.02  Fotocópias - Em papel A4  Unitário 0,20 € AM INFOR.

 01.04.02  Estudantes devidamente identificados como tal AM INFOR.

 01.04.02.01  Fotocópias - Em papel A3 - Estudantes  Unitário 0,20 € AM INFOR.

 01.04.02.02  Fotocópias - Em papel A4 - Estudantes  Unitário 0,10 € AM INFOR.

 01.05  Impressão AM INFOR.

 01.05.01  Público em geral AM INFOR.

 01.05.01.01  Impressão A preto  Unitário 0,30 € AM INFOR.

 01.05.01.02  Impressão - A cor  Unitário 0,30 € AM INFOR.

 01.05.02  Estudantes devidamente identificados como tal AM INFOR.

RESP.ATUALIZAÇÃO



 01.05.02.01  Formato A4 AM INFOR.

 01.05.02.01.1  Impressão - A preto - Estudantes  Unitário 0,20 € AM INFOR.

 01.05.02.01.2  Impressão - A cor - Estudantes  Unitário 0,20 € AM INFOR.

 01.06  Buscas documentais  Unitário 2,70 € AM INFOR.

 01.07  Plastificação de documentos AM INFOR.

 01.07.01  Em formato A4  Unitário 2,10 € AM INFOR.

 01.07.02  Em formato A5  Unitário 1,10 € AM INFOR.

 01.07.03  Emformato inferiores  Unitário 0,80 € AM INFOR.

 01.08  Afixações de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público, cada edital  Unitário 6,90 € AM

 01.09  Passagem de declarações para fins diversos, cada  Unitário 5,80 € AM

 01.10  Averbamentos não especialmente previstos nesta tabela  Unitário 5,80 € AM

 01.11  Autorização para transporte e venda de bens alimentares  Unitário 20,20 € AM

 01.12  Emissão de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, restauração e bebidas e Outros lic.                   Unitário
3,50 €

AM

 01.13  Licenças de taxi AM

 01.13.01  Pela 1ª vez  Fixo 287,70 € AM

 01.13.02  Averbamento  Fixo 115,10 € AM

 01.14  Registo de cidadãos da união europeias (Lei 37/2006 de 9 de Agosto) AM

 01.14.01  Emissão de certificado de registo (Artigo 3.º n.º 1 da Portaria164/2017 de 18/05)  Calculado AM

 01.14.02  Emissão de certificado de registo, em caso de AM

 01.14.02.01  Extravio, furto ou danificação (Artigo 3.º nº 2 da Portaria 164/2017 de 18/05)  Calculado AM

 02  Exercício da Caça AM

 02.15  As taxas fixadas em legislação especial  Calculado AM

 03  Condução de veículos AM

 03.16.01  Licenças de veículos  Fixo 17,30 € AM

 04  Obras de Urbanização e Edificação Rosa

 04.01  Taxas - outras Rosa

 04.01.23.99.99  Taxas -outras  Calculado Rosa

 04.09.02  Execução de trabalhos para instalação, alteração ou manutenção de infra-estruturas de redes de 

telecomunicações, electricidade, gás, televisão por cabo ou outras

 Calculado Rosa

 04.09.03  Taxa Municipal de Direitos de Passagem Infraestruturas de Telecomunicações calculado

 04.17  Inscrição de técnicos Rosa

 04.17.01  Para assinar projectos ou dirigir obras  Fixo 63,30 € Rosa



 04.17.02  Para assinar projectos e dirigir obras  Fixo 126,60 € Rosa

 04.17.03  Para renovação anual Rosa

 04.18.01  Averbamentos em processos de licenciamento e comunicação prévia em operações de loteamento e obras 

de urbanização - por cada averbamento

 Unitário
8,10 €

Rosa

 04.18.02  Averbamento em processos de licenciamento e comunicação prévia em obras de edificação - por cada 

averbamento

 Unitário
5,80 €

Rosa

 04.18.03  Reprodução de documentos, desenhos ou plantas topográficas Rosa

 04.18.03.01  Formato de papel Rosa

 04.18.03.01.01  Plantas topográficas de localização - cada exemplar Rosa

 04.18.03.01.01.1  Formato A3  Unitário 3,20 € Rosa

 04.18.03.01.01.2  Formato A4  Unitário 2,10 € Rosa

 04.18.03.01.02  Plano director municipal 0,00 € Rosa

 04.18.03.01.02.1  Regulamento - cada exemplar -  Unitário 7,50 € Rosa

 04.18.03.01.02.2  Plantas - cada exemplar-  Unitário 2,10 € Rosa

 04.18.03.01.03  Outros planos municipais municipais de ordenamento do território 0,00 € Rosa

 04.18.03.01.03.1  Regulamento - cada exemplar -  Unitário 7,50 € Rosa

 04.18.03.01.03.2  Plantas - cada exemplar -  Unitário 2,10 € Rosa

 04.18.03.02  Suporte digita - CD 0,00 € Rosa

 04.18.03.02.01  Plantas topográficas de localização - cada exemplar -  Unitário 6,90 € Rosa

 04.18.03.02.02  Plano director municipal Rosa

 04.18.03.02.02.1  Regulamento - cada exemplar -  Unitário 6,90 € Rosa

 04.18.03.02.02.2  Pantas - cada exemplar -  Unitário 6,90 € Rosa

 04.18.03.03  Outros planos municipais municipais de ordenamento do território Rosa

 04.18.03.03.01  Regulamento - cada exemplar -  Unitário 6,90 € Rosa

 04.18.03.03.02  Pantas - cada exemplar -  Unitário 6,90 € Rosa

 04.18.04  Fornecimento de livro de obras  Unitário 6,40 € Rosa

 04.18.05  Fornecimento de avisos de publicitação de obras e loteamentos urbanos  Unitário 5,80 € Rosa

 04.18.06  Depósito da ficha técnica de habitação - cada exemplar -  Unitário 17,30 € Rosa

 04.18.07  Emissão de segunda via da ficha técnica de habitação - cada exemplar -  Unitário 23,10 € Rosa

 04.18.08  Pedido de desistência de pretensão apresentada, após o seu exa,e limiar pelos serviços competentes  Fixo
46,10 €

Rosa

 04.19.01  Pedido de informação ao abrigo do artigo 110.º da Lei 60/2007 de 04 de setembro  Fixo 17,30 € Rosa

 04.19.01.01  Emissão de certidão  Fixo 17,30 € Rosa



 04.20.01  Pedido de informação prévia relativo à possibilidade de realização de operação de loteamento – ao abrigo 

do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do RJUE

 Fixo
57,60 €

Rosa

 04.20.02  Pedido de informação prévia relativo à possibilidade de realização de operação de loteamento – ao abrigo 

do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do RJUE

 Fixo
115,10 €

Rosa

 04.21.01  Admissão de comunicação prévia de operação de loteamento e de obras de urbanização  Unitário 287,70 € Rosa

 04.21.01.01  Acresce ao montante referido no número anterior 0,00 € Rosa

 04.21.01.01.01  Por lote  Unitário 57,60 € Rosa

 04.21.01.01.02  Por fogo  Unitário 34,60 € Rosa

 04.21.01.01.03  Outras utilizações – por cada metro quadrado de construção ou fracção  Unitário 1,20 € Rosa

 04.21.01.01.04  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.21.01.02  Aditamento à admissão de comunicação prévia  Unitário 143,90 € Rosa

 04.21.01.02.01  Acresce ao montante referido no número anterior e resultante do aumento autorizado Rosa

 04.21.01.02.01.1  Por lote  Unitário 57,60 € Rosa

 04.21.01.02.01.2  Por fogo  Unitário 34,60 € Rosa

 04.21.01.02.01.3  Outras utilizações – por cada metro quadrado de construção ou fracção  Unitário 1,20 € Rosa

 04.21.01.02.01.4  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.21.02  Admissão de comunicação prévia de operação de loteamento  Unitário 143,90 € Rosa

 04.21.02.01  Acresce ao montante referido no número anterior Rosa

 04.21.02.01.01  Por lote  Unitário 57,60 € Rosa

 04.21.02.01.02  Por fogo  Unitário 34,60 € Rosa

 04.21.02.01.03  Outras utilizações – por cada metro quadrado de construção ou fracção  Unitário 1,20 € Rosa

 04.21.02.01.04  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.21.02.02  Aditamento à admissão de comunicação prévia  Unitário 71,90 € Rosa

 04.21.02.02.01  Acresce ao montante referido no número anterior e resultante do aumento autorizado Rosa

 04.21.02.02.01.1  Por lote  Unitário 57,60 € Rosa

 04.21.02.02.01.2  Por fogo  Unitário 34,60 € Rosa

 04.21.02.02.01.3  Outras utilizações – por cada metro quadrado de construção ou fracção  Unitário 1,20 € Rosa

 04.21.02.02.01.4  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.21.03  Admissão de comunicação prévia de obras de urbanização  Unitário 143,90 € Rosa

 04.21.03.01  Acresce ao montante referido no número anterior Rosa

 04.21.03.01.01 Por cada tipo de infra-estrutura (Redes de esgotos; Redes de abastecimento de água; Arruamentos; 

Estacionamentos; Passeios, ect.)

 Unitário
34,60 €

Rosa

 04.21.03.01.02  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa



 04.21.03.02  Aditamento à admissão de comunicação prévia  Unitário 71,90 € Rosa

 04.21.03.02.01  Acresce ao montante referido no número anterior e resultante do aumento autorizado 0,00 € Rosa

 04.21.03.02.01.1  Por cada tipo de infra-estrutura (Redes de esgotos; Redes de abastecimento de água; Arruamentos; 

Estacionamentos; Passeios, ect.)

 Unitário
34,60 €

Rosa

 04.21.03.02.01.2  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.21.04 Outros aditamentos – 50% das taxas referidas nas alíneas anteriores  Calculado Rosa

 04.22.01  Emissão de alvará de operação de loteamento e de obras de urbanização  Unitário 287,70 € Rosa

 04.22.01.01  Acresce ao montante referido no número anterior Rosa

 04.22.01.01.01  Por lote  Unitário 57,60 € Rosa

 04.22.01.01.02  Por fogo  Unitário 34,60 € Rosa

 04.22.01.01.03  Outras utilizações – por cada metro quadrado de construção ou fracção  Unitário 1,20 € Rosa

 04.22.01.01.04  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.22.01.02  Aditamento ao alvará  Unitário 143,90 € Rosa

 04.22.01.02.01  Acresce ao montante referido no número anterior e resultante do aumento autorizado Rosa

 04.22.01.02.01.1  Por lote  Unitário 57,60 € Rosa

 04.22.01.02.01.2  Por fogo  Unitário 34,60 € Rosa

 04.22.01.02.01.3  Outras utilizações – por cada metro quadrado de construção ou fracção  Unitário 1,20 € Rosa

 04.22.01.02.01.4  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.22.02  Emissão de alvará de operação de loteamento  Unitário 143,90 € Rosa

 04.22.02.01  Acresce ao montante referido no número anterior Rosa

 04.22.02.01.01  Por lote  Unitário 57,60 € Rosa

 04.22.02.01.02  Por fogo  Unitário 34,60 € Rosa

 04.22.02.01.03  Outras utilizações – por cada metro quadrado de construção ou fracção  Unitário 1,20 € Rosa

 04.22.02.01.04  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.22.02.02  Aditamento ao alvará  Unitário 71,90 € Rosa

 04.22.02.02.01  Acresce ao montante referido no número anterior e resultante do aumento autorizado Rosa

 04.22.02.02.01.1  Por lote  Unitário 57,60 € Rosa

 04.22.02.02.01.2  Por fogo  Unitário 34,60 € Rosa

 04.22.02.02.01.3  Outras utilizações – por cada metro quadrado de construção ou fracção  Unitário 1,20 € Rosa

 04.22.02.02.01.4  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.22.03  Emissão de Alvará de obras de urbanização  Unitário 143,90 € Rosa

 04.22.03.01  Acresce ao montante referido no número anterior Rosa



 04.22.03.01.01  Por cada tipo de Infra-estrutura (Redes de esgotos; Redes de abastecimento de água; Arruamentos; 

Estacionamentos; Passeios, ect.)

 Unitário
34,60 €

Rosa

 04.22.03.01.01.1  Por cada tipo de Infra-estrutura (Redes de esgotos; Redes de abastecimento de água; Arruamentos; 

Estacionamentos; Passeios, ect.

 Unitário
34,60 €

Rosa

 04.22.03.01.01.2  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.22.03.01.02  Prazo – por cada mês ou fracção  Unitário 86,30 € Rosa

 04.22.03.02  Aditamento ao alvará  Calculado 71,10 € Rosa

 04.22.03.02.01  Acresce ao montante referido no número anterior e resultante do aumento autorizado Rosa

 04.22.03.02.01.01  Por cada tipo de infra-estrutura ( redes de esgotos;redes de abastecimento de água; arruam.; estacionam.; 

Passeios,etc)

 Unitário
34,60 €

Rosa

 04.22.03.02.01.02  Prazo - Por cada mês ou fração  Unitário
86,30 €

Rosa

 04.22.04  Outros aditamentos – 50% das taxas referidas nas alíneas anteriores.  Calculado Rosa

 04.23  Emissão de certidão  Fixo 17,30 € Rosa

 04.24  Emissão de certidão  Fixo 17,30 € Rosa

 04.25.01  Admissão de comunicação prévia para execução de trabalhos de remodelação de terrenos  Fixo 28,80 € Rosa

 04.25.01.01  Acresce ao montante do número anterior Rosa

 04.25.01.01.01  Até 1000 m2  Fixo 57,60 € Rosa

 04.25.01.01.02  De 1000 m2 a 3000 m2  Fixo 103,60 € Rosa

 04.25.01.01.03  Superior a 3000 m2  Fixo 207,10 € Rosa

 04.26  Emissão de alvará para execução de trabalhos de remodelação de terrenos  Fixo 28,80 € Rosa

 04.26.01  Acresce ao montante do número anterior  Calculado Rosa

 04.26.01.01  Até 1000 m2  Fixo 57,60 € Rosa

 04.26.01.02  De 1000 m2 a 3000 m2  Fixo 103,60 € Rosa

 04.26.01.03  Superior a 3000 m2  Fixo 207,10 € Rosa

 04.27.01  Pedido de informação prévia relativo à possibilidade de realização de obras de edificação – ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 14.º do RJUE

 Fixo
28,80 €

Rosa

 04.27.02  Pedido de informação prévia relativo à possibilidade de realização de obras de edificação – ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 14.º do RJUE

 Fixo
57,60 €

Rosa

 04.27.03  Pedido de informação prévia para instalação de estabelecimentos de restauração e bebidas  Fixo 28,80 € Rosa

 04.27.04  Pedido de informação prévia para instalação, exploração e funcionamento de empreendimentos turísticos  Fixo
86,30 €

Rosa

 04.27.05  Pedido de informação prévia para instalação de estabelecimentos de comércio de produtos alimentares  Fixo
28,80 €

Rosa



 04.27.06  Pedido de informação prévia para instalação de estabelecimentos industriais  Fixo 28,80 € Rosa

 04.27.07  Pedido de informação prévia para instalação de dois ou mais tipos de estabelecimento em conjunto no 

mesmo prédio

 Fixo
57,60 €

Rosa

 04.28.01  Admissão de comunicação prévia para obras de edificação  Unitário 17,30 € Rosa

 04.28.01.01  Acresce ao montante referido no número anterior 0,00 € Rosa

 04.28.01.01.01  Habitação – por metro quadrado, por área bruta de construção  Unitário 2,30 € Rosa

 04.28.01.01.02  Demolição – por metro quadrado  Unitário 2,30 € Rosa

 04.28.01.01.03  Modificação das fachadas dos edifícios, incluindo a abertura, ampliação ou fechamento de vãos de portas e 

janelas, por metro quadrado ou fracção

 Unitário
1,80 €

Rosa

 04.28.01.02  Corpos salientes de construção, na parte projectada sobre via pública, logradouros ou outros lugares 

públicos sob a administração municipal, ou que, por motivo de loteamento ou qualquer outra operação 

urbanística venham a integrar-se no domínio público – taxas a acumular com as do ponto 1.1 – por pi

Rosa

 04.28.01.02.01  Varandas, alpendres integrados na construção, janelas de sacada e semelhantes  Unitário 5,80 € Rosa

 04.28.01.02.02  Outros corpos salientes destinados a aumentarem a superfície útil da edificação  Unitário 11,50 € Rosa

 04.28.01.02.03  Modificação das fachadas dos edifícios, incluindo a abertura, ampliação ou fechamento de vãos de portas e 

janelas

 Unitário
2,30 €

Rosa

 04.28.01.03  Acresce ao montante referido no número 1 - por metro quadrado de área bruta de construção de 

estabelecimento

Rosa

 04.28.01.03.01  De comércio  Unitário 3,50 € Rosa

 04.28.01.03.02  De indústria  Unitário 3,50 € Rosa

 04.28.01.03.03  De bebidas  Unitário 3,50 € Rosa

 04.28.01.03.04  De restauração  Unitário 3,50 € Rosa

 04.28.01.03.05  De restauração e de bebidas  Unitário 3,50 € Rosa

 04.28.01.03.06  De restauração e de bebidas com dança  Unitário 5,80 € Rosa

 04.28.01.03.07  De restauração e de bebidas com fabrico próprio  Unitário 4,60 € Rosa

 04.28.01.03.08  Alimentar e não alimentar e serviços  Unitário 3,50 € Rosa

 04.28.01.04  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção de 

estabelecimento hoteleiro

Rosa

 04.28.01.04.01  Hotéis  Unitário 11,50 € Rosa

 04.28.01.04.02  Hotéis-apartamentos (aparthotéis)  Unitário 9,80 € Rosa

 04.28.01.04.03  Pensões  Unitário 8,10 € Rosa

 04.28.01.04.04  Estalagens  Unitário 8,10 € Rosa

 04.28.01.04.05  Motéis  Unitário 8,70 € Rosa



 04.28.01.04.06  Pousadas  Unitário 8,10 € Rosa

 04.28.01.05  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção de cada 

meio complementar de alojamento turístico

Rosa

 04.28.01.05.01  Aldeamentos turísticos  Unitário 17,30 € Rosa

 04.28.01.05.02  Apartamentos turísticos  Unitário 11,50 € Rosa

 04.28.01.05.03  Moradias turísticas  Unitário 23,10 € Rosa

 04.28.01.06  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção para 

empreendimentos de turismo no espaço rural

Rosa

 04.28.01.06.01  Turismo de habitação  Unitário 6,90 € Rosa

 04.28.01.06.02  Turismo rural  Unitário 6,90 € Rosa

 04.28.01.06.03  Agro-turismo  Unitário 6,90 € Rosa

 04.28.01.06.04  Turismo de aldeia  Unitário 6,90 € Rosa

 04.28.01.06.05  Casas de campo  Unitário 6,90 € Rosa

 04.28.01.07  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção para casas 

de natureza

 Unitário
6,90 €

Rosa

 04.28.01.08  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção de Rosa

 04.28.01.08.01  Hospedarias  Unitário 5,80 € Rosa

 04.28.01.08.02  Casas de hóspedes  Unitário 4,60 € Rosa

 04.28.01.08.03  Quartos particulares  Unitário 3,50 € Rosa

 04.28.01.08.09  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de intervenção de parques 

de campismo

 Unitário
1,20 €

Rosa

 04.28.01.08.10  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de intervenção de parques 

de campismo e caravanismo

 Unitário
1,20 €

Rosa

 04.28.01.08.11  Acresce ao montante referido no número 1 - por metro quadrado de área bruta de construção de 

edificações para outros fins

 Unitário
4,60 €

Rosa

 04.28.01.08.12  Pelo prazo de execução – por cada mês ou fracção  Unitário 6,90 € Rosa

 04.28.02  Demolição de edifícios e outras construções, quando não integradas em procedimento de admissão de 

comunicação prévia

Rosa

 04.28.02.01  Por metro quadrado  Unitário 1,80 € Rosa

 04.28.02.02  Prazo de execução – por dia ou fracção  Unitário 0,60 € Rosa

 04.29.01  Emissão de alvará para obras de edificação  Unitário 17,30 € Rosa

 04.29.01.01  Acresce ao montante referido no número anterior 0,00 € Rosa

 04.29.01.01.01  Habitação – por metro quadrado, por área bruta de construção  Unitário 2,30 € Rosa



 04.29.01.01.02  Demolição, escavação e contenção periférica – por metro quadrado  Unitário 2,30 € Rosa

 04.29.01.01.03  Modificação das fachadas dos edifícios, incluindo a abertura, ampliação ou fechamento de vãos de portas e 

janelas, por metro quadrado ou fracção

 Unitário
1,80 €

Rosa

 04.29.01.02  Corpos salientes de construção, na parte projectada sobre via pública, logradouros ou outros lugares 

públicos sob a administração municipal, ou que, por motivo de loteamento ou qualquer outra operação 

urbanística venham a integrar-se no domínio público – taxas a acumular com as do ponto 1.1 – por pi

 04.29.01.02.01  Varandas, alpendres integrados na construção, janelas de sacada e semelhantes  Unitário 5,80 € Rosa

 04.29.01.02.02  Outros corpos salientes destinados a aumentarem a superfície útil da edificação  Unitário 11,50 € Rosa

 04.29.01.02.03  Modificação das fachadas dos edifícios, incluindo a abertura, ampliação ou fechamento de vãos de portas e 

janelas

 Unitário
2,30 €

Rosa

 04.29.01.03  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção de 

estabelecimento

Rosa

 04.29.01.03.01  De comércio  Unitário 3,50 € Rosa

 04.29.01.03.02  De indústria  Unitário 3,50 € Rosa

 04.29.01.03.03  De bebidas  Unitário 3,50 € Rosa

 04.29.01.03.04  De restauração  Unitário 3,50 € Rosa

 04.29.01.03.05  De restauração e de bebidas  Unitário 3,50 € Rosa

 04.29.01.03.06  De restauração e de bebidas com dança  Unitário 5,80 € Rosa

 04.29.01.03.07  De restauração e de bebidas com fabrico próprio  Unitário 4,60 € Rosa

 04.29.01.03.08  Alimentar e não alimentar e serviços  Unitário 3,50 € Rosa

 04.29.01.04  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção de 

estabelecimento hoteleiro

 04.29.01.04.01  Hotéis  Unitário 11,50 € Rosa

 04.29.01.04.02  Hotéis-apartamentos (aparthotéis)  Unitário 9,80 € Rosa

 04.29.01.04.03  Pensões  Unitário 8,10 € Rosa

 04.29.01.04.04  Estalagens  Unitário 8,10 € Rosa

 04.29.01.04.05  Motéis  Unitário 8,70 € Rosa

 04.29.01.04.06  Pousadas  Unitário 8,10 € Rosa

 04.29.01.05  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção de cada 

meio complementar de alojamento turístico

 04.29.01.05.01  Aldeamentos turísticos  Unitário 17,30 € Rosa

 04.29.01.05.02  Apartamentos turísticos  Unitário 11,50 € Rosa

 04.29.01.05.03  Moradias turísticas  Unitário 23,10 € Rosa



 04.29.01.06  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção para 

empreendimentos de turismo no espaço rural

Rosa

 04.29.01.06.01  Turismo de habitação  Unitário 6,90 € Rosa

 04.29.01.06.02  Turismo rural  Unitário 6,90 € Rosa

 04.29.01.06.03  Agro-turismo  Unitário 6,90 € Rosa

 04.29.01.06.04  Turismo de aldeia  Unitário 6,90 € Rosa

 04.29.01.06.05  Casas de campo  Unitário 6,90 € Rosa

 04.29.01.07  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção para casas 

de natureza

 Unitário
6,90 €

Rosa

 04.29.01.08  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção de

 04.29.01.08.01  Hospedarias  Unitário 5,80 € Rosa

 04.29.01.08.02  Casas de hóspedes  Unitário 4,60 € Rosa

 04.29.01.08.03  Quartos particulares  Unitário 3,50 € Rosa

 04.29.01.09  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de intervenção de parques 

de campismo

 Unitário
1,20 €

Rosa

 04.29.01.10  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de intervenção de parques 

de campismo e caravanismo

 Unitário
1,20 €

Rosa

 04.29.01.11  Acresce ao montante referido no número 1 – por metro quadrado de área bruta de construção de 

edificações para outros fins

 Unitário
4,60 €

Rosa

 04.29.01.12  Pelo prazo de execução – por cada mês ou fracção  Unitário 6,90 € Rosa

 04.29.02.01  Por metro quadrado  Unitário 1,80 € Rosa

 04.29.02.02  Por metro linear de vala no sub-solo  Unitário 1,80 € Rosa

 04.29.02.03  Prazo de execução – por dia ou fracção  Unitário 0,60 € Rosa

 04.29.03  Demolição de edifícios e outras construções, quando não integradas em procedimento de licença

 04.29.03.01  Por metro quadrado  Unitário 1,80 € Rosa

 04.29.03.02  Prazo de execução – por dia ou fracção  Unitário 0,60 € Rosa

 04.30.01  Vistoria a realizar para efeitos de emissão de autorização de utilização relativa à ocupação de espaços 

destinados à habitação, comércio ou serviços

 Unitário
28,80 €

Rosa

 04.30.01.01  Por cada fogo ou unidade de ocupação em acumulação com o montante referido no número anterior  Unitário
14,40 €

Rosa

 04.30.02  Vistorias para efeitos de emissão de autorização de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a 

armazém ou indústria – por unidade de ocupação

 Unitário
57,60 €

Rosa



 04.30.03  Vistorias para efeitos de emissão de autorização de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a 

serviços de restauração e de bebidas – por estabelecimento

 04.30.03.01  Com sala de dança  Unitário 287,70 € Rosa

 04.30.03.02  Sem sala de dança  Unitário 143,90 € Rosa

 04.30.04  Vistorias para efeitos de emissão de autorização de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a 

estabelecimentos alimentares ou não alimentares – por estabelecimento

 Unitário
103,60 €

Rosa

 04.30.05  Vistorias para efeitos de emissão de autorização de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a 

empreendimentos hoteleiros, meios complementares de alojamento turístico, parques de campismo e 

caravanismo públicos e privados e conjuntos turísticos

 Unitário

172,60 €

Rosa

 04.30.05.01  Por cada estabelecimento comercial, restauração e de bebidas, serviços e por quarto, em acumulação com 

o montante previsto no número anterior

 Unitário
13,80 €

Rosa

 04.30.06  Vistorias para efeitos de emissão de autorização de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a 

empreendimentos de turismo no espaço rural

 Unitário
172,60 €

Rosa

 04.30.07  Vistorias para efeitos de emissão de autorização de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a 

casas de natureza

 Unitário
172,60 €

Rosa

 04.30.08  Vistorias para efeitos de emissão de autorização de utilização

 04.30.08.01  Hospedarias  Unitário 172,60 € Rosa

 04.30.08.02  Casas de hóspedes  Unitário 115,10 € Rosa

 04.30.08.03  Quartos particulares  Unitário 57,60 € Rosa

 04.30.09  Outras vistorias não previstas nos números anteriores  Unitário 23,10 € Rosa

 04.31.01  Emissão de autorização de utilização e suas alterações 0,00 € Rosa

 04.31.01.01  Habitação – Por fogo e seus anexos  Unitário 28,80 € Rosa

 04.31.01.02  Comércio, indústria e outros fins  Unitário 28,80 € Rosa

 04.31.02  Emissão de autorização de utilização e suas alterações (prevista em legislação específica) – por cada 

estabelecimento

 04.31.02.01  De bebidas  Unitário 98,40 € Rosa

 04.31.02.02  De restauração  Unitário 98,40 € Rosa

 04.31.02.03  De restauração e de bebidas  Unitário 201,40 € Rosa

 04.31.02.04  De restauração e de bebidas com dança  Unitário 322,20 € Rosa

 04.31.02.05  De restauração e de bebidas com fabrico próprio  Unitário 201,40 € Rosa

 04.31.03  Emissão de autorização de utilização e suas alterações – por cada estabelecimento alimentar e não 

alimentar e serviços

 Unitário
143,90 €

Rosa

 04.31.04  Emissão de autorização de utilização e suas alterações, por cada estabelecimento hoteleiro

 04.31.04.01  Hotéis  Unitário 322,20 € Rosa

 04.31.04.02  Hotéis-apartamentos (aparthotéis)  Unitário 302,10 € Rosa



 04.31.04.03  Pensões  Unitário 281,90 € Rosa

 04.31.04.04  Estalagens  Unitário 258,20 € Rosa

 04.31.04.05  Motéis  Unitário 241,70 € Rosa

 04.31.04.06  Pousadas  Unitário 221,50 € Rosa

 04.31.05  Emissão de autorização de utilização e suas alterações – por cada meio complementar de alojamento 

turístico

 04.31.05.01  Aldeamentos turísticos  Unitário 362,50 € Rosa

 04.31.05.02  Apartamentos turísticos – por cada  Unitário 28,80 € Rosa

 04.31.05.03  Moradias turísticas  Unitário 241,70 € Rosa

 04.31.06  Emissão de autorização de utilização para parques de campismo  Unitário 290,00 € Rosa

 04.31.07  Emissão de autorização de utilização para conjuntos turísticos  Unitário 362,50 € Rosa

 04.31.08  Emissão de autorização de utilização para empreendimentos de turismo no espaço rural

 04.31.08.01  Turismo de habitação  Unitário 172,60 € Rosa

 04.31.08.02  Turismo rural  Unitário 172,60 € Rosa

 04.31.08.03  Agro-turismo  Unitário 172,60 € Rosa

 04.31.08.04  Turismo de aldeia  Unitário 172,60 € Rosa

 04.31.08.05  Casas de campo  Unitário 172,60 € Rosa

 04.31.09  Emissão de autorização de utilização para casas de natureza  Unitário 172,60 € Rosa

 04.31.10  Emissão de autorização de utilização

 04.31.10.01  Hospedarias  Unitário 172,60 € Rosa

 04.31.10.02  Casas de hóspedes  Unitário 115,10 € Rosa

 04.31.10.03  Quartos particulares  Unitário 86,30 € Rosa

 04.31.11  Emissão de autorização de utilização para parques de campismo e caravanismo  Unitário 172,60 € Rosa

 04.31.12  Acresce aos montantes referidos nos números anteriores – por cada 50 m2 de área bruta de construção ou 

fracção

 Unitário
28,80 €

Rosa

 04.32.01  Tapumes ou outros resguardos – por mês ou fracção

 04.32.01.01  Por piso de edifício por ele resguardado e por metro linear ou fracção, incluindo cabeceiras  Unitário 1,20 € Rosa

 04.32.01.02  Por metro quadrado ou fracção, da superfície da via pública ocupada  Unitário 1,20 € Rosa

 04.32.02  Andaimes – por piso ou pavimento a que correspondem (mas só na parte não defendida pelo tapume) – 

por mês ou fracção e por metro quadrado da superfície do domínio público ocupado

 Unitário
1,20 €

Rosa

 04.32.03  Ocupação da via pública fora dos tapumes ou resguardos

 04.32.03.01  Caldeiras ou tubos de descarga de entulho – por unidade e por cada mês ou fracção  Unitário 2,90 € Rosa



 04.32.03.02  Amassadouros, depósitos de entulho ou materiais e outras ocupações autorizadas para obras – por metro 

quadrado ou fracção e por cada mês ou fracção

 Unitário
5,80 €

Rosa

 04.32.04  Veículos pesados, gruas, guindastes ou similares colocados no espaço público ou que se projectem sobre 

o espaço público, por mês e por unidade

 Unitário
11,50 €

Rosa

 04.32.05  Outras ocupações – por metro quadrado da superfície de domínio público ocupado ou fracção e por mês  Unitário
5,90 €

Rosa

 04.33  Licença especial de ruído – Decreto-lei 9/2007 de 17 de Janeiro

 04.33.01  Emissão de alvará de licença de ruído (urbanização edificação)  Unitário 57,60 € Rosa

 04.34.01  Emissão de licença parcial em caso de construção da estrutura – 30% do valor da taxa devida pela emissão 

do alvará de licença definitivo

 Tx. s/ Val. 

Base

 04.34.02  Emissão de licença ou admissão de comunicação prévia, para o caso de renovação ao abrigo do artigo 72.º 

do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção actual introduzida pela Lei nº 60/2007, de 4 de 

Setembro – 30% do valor da taxa decida pela emissão do alvará de licença definitivo

 Tx. s/ Val. 

Base

 04.34.03  Emissão de alvará de construção para piscinas que não se enquadre na alínea g) do n.º 1 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção actual introduzida pela Lei n.º 60/2007 de 4 de 

Setembro

 04.34.03.01  Por cada, incluindo casa de filtros e zona envolvente  Unitário 57,60 € Rosa

 04.34.03.02  Por metro quadrado ou fracção de espelho de água  Unitário 2,30 € Rosa

 04.34.04  Emissão de alvará de instalação de ascensores e monta-cargas, incluindo os respectivos motores  Unitário
28,80 €

Rosa

 04.34.05  Emissão de alvará de construção, reconstrução ou modificação de muros de suporte ou de vedação, e de 

outras vedações definitivas confinantes com a via pública – por metro linear ou fracção

 Unitário

2,40 €

Rosa

 04.34.06  Emissão de alvará de construção, reconstrução ou modificação de vedações provisórias confinantes com a 

via pública – por metro linear ou fracção

 Unitário
2,40 €

Rosa

 04.34.07  Emissão de alvará de construção, reconstrução ou modificação de telheiros, hangares, barracões, 

alpendres, capoeiras e congéneres, quando do tipo ligeiro – por metro quadrado ou fracção

 Unitário

2,30 €

Rosa

 04.34.08  Prorrogação do prazo para a execução de obras de urbanização em fase de acabamentos – por mês ou 

fracção

 Unitário
17,30 €

Rosa

 04.34.09  Prorrogação do prazo para a execução de obras previstas na licença ou admissão da comunicação prévia 

em fase de acabamentos - por mês ou fracção

 Unitário
17,30 €

Rosa

 04.34.10  Emissão de licença especial para conclusão de obras inacabadas – por mês ou fracção  Unitário 17,30 € Rosa

 04.36  Licenciamento de pedreiras  Fixo 1 150,60 € Rosa

 04.37.01  Licenciamento de instalações abastecedoras de carburantes líquidos – por cada uma e por ano 0,00 €



 04.37.01.01  Instaladas inteiramente na via pública  Unitário 115,10 € Rosa

 04.37.01.02  Instaladas na via pública mas com depósito em propriedade particular  Unitário 103,60 € Rosa

 04.37.01.03  Instaladas em propriedade particular mas com depósito na via pública  Unitário 57,60 € Rosa

 04.37.01.04  Instaladas inteiramente em propriedade particular  Unitário 86,30 € Rosa

 04.37.02  Licenciamento de instalações abastecedoras de ar ou água – por cada uma e por ano 0,00 €

 04.37.02.01  Instaladas inteiramente na via pública  Unitário 86,30 € Rosa

 04.37.02.02  Instaladas na via pública mas com depósito em propriedade particular  Unitário 57,60 € Rosa

 04.37.02.03  Instaladas em propriedade particular mas com depósito na via pública  Unitário 86,30 € Rosa

 04.37.02.04  Instaladas inteiramente em propriedade particular  Unitário 92,10 € Rosa

 04.38  Licenciamento de instalações de armazenamento e de postos de abastecimento de combustíveis

 04.38.01  Apreciação dos pedidos de aprovação dos projectos de construção e de alteração

 04.38.01.01  Capacidade total dos reservatórios = 5 m³  Unitário 156,30 € Rosa

 04.38.01.02  Capacidade total dos reservatórios 5 m³ < c = 10 m³  Unitário 175,80 € Rosa

 04.38.01.03  Capacidade total dos reservatórios 10 m³ < c = 50 m³  Unitário 253,90 € Rosa

 04.38.01.04  Capacidade total dos reservatórios 50 m³ < c = 100 m³  Unitário 311,40 € Rosa

 04.38.01.05  Capacidade total dos reservatórios 100 m³ < c = 500 m³  Unitário 381,40 € Rosa

 04.38.02  Vistorias relativas ao processo de licenciamento

 04.38.02.01  Capacidade total dos reservatórios = 5 m³  Unitário 57,30 € Rosa

 04.38.02.02  Capacidade total dos reservatórios 5 m³ < c = 10 m³  Unitário 95,50 € Rosa

 04.38.02.03  Capacidade total dos reservatórios 10 m³ < c = 50 m³  Unitário 114,60 € Rosa

 04.38.02.04  Capacidade total dos reservatórios 50 m³ < c = 100 m³  Unitário 210,10 € Rosa

 04.38.02.05  Capacidade total dos reservatórios 100 m³ < c = 500 m³  Unitário 248,30 € Rosa

 04.38.03  Vistorias para verificação do cumprimento de medidas impostas nas decisões proferidas sobre reclamações

 04.38.03.01  Capacidade total dos reservatórios = 5 m³  Unitário 114,60 € Rosa

 04.38.03.02  Capacidade total dos reservatórios 5 m³ < c = 10 m³  Unitário 191,00 € Rosa

 04.38.03.03  Capacidade total dos reservatórios 10 m³ < c = 50 m³  Unitário 247,70 € Rosa

 04.38.03.04  Capacidade total dos reservatórios 50 m³ < c = 100 m³  Unitário 305,50 € Rosa

 04.38.03.05  Capacidade total dos reservatórios 100 m³ < c = 500 m³  Unitário 374,30 € Rosa

 04.38.04  Vistorias periódicas

 04.38.04.01  Capacidade total dos reservatórios = 5 m³  Unitário 57,30 € Rosa

 04.38.04.02  Capacidade total dos reservatórios 5 m³ < c = 10 m³  Unitário 95,50 € Rosa



 04.38.04.03  Capacidade total dos reservatórios 10 m³ < c = 50 m³  Unitário 114,60 € Rosa

 04.38.04.04  Capacidade total dos reservatórios 50 m³ < c = 100 m³  Unitário 210,10 € Rosa

 04.38.04.05  Capacidade total dos reservatórios 100 m³ < c = 500 m³  Unitário 248,30 € Rosa

 04.38.05  Repetição da vistoria para verificação das condições impostas

 04.38.05.01  Capacidade total dos reservatórios = 5 m³  Unitário 114,60 € Rosa

 04.38.05.02  Capacidade total dos reservatórios 5 m³ < c = 10 m³  Unitário 191,00 € Rosa

 04.38.05.03  Capacidade total dos reservatórios 10 m³ < c = 50 m³  Unitário 248,30 € Rosa

 04.38.05.04  Capacidade total dos reservatórios 50 m³ < c = 100 m³  Unitário 305,50 € Rosa

 04.38.05.05  Capacidade total dos reservatórios 100 m³ < c = 500 m³  Unitário 374,30 € Rosa

 04.38.06  Averbamentos  Unitário 50,30 € Rosa

 04.39.01  Licenciamento de instalações sujeitas a licenciamento simplificado A1  Unitário 28,80 € Rosa

 04.39.02  Licenciamento de instalações sujeitas a licenciamento simplificado A2  Unitário 17,30 € Rosa

 04.39.03  Licenciamento de instalações sujeitas a licenciamento simplificado A3  Unitário 11,50 € Rosa

 04.40.01  Emissão de licença de exploração de postos de abastecimentos de combustível  Unitário 34,60 € Rosa

 04.40.02  Emissão de licença de exploração de instalações de armazenamento de produtos de petróleo  Unitário 23,10 € Rosa

 04.40.03  Emissão de licença de exploração de instalações sujeitas a licenciamento simplificado  Unitário 17,30 € Rosa

 05  Ocupação da Via Pública

 05.41  Ocupação da via pública:

 05.41.01  Alpendres fixos ou articulados, toldos e similares, não integrados nos edifícios – por metro linear de frente 

ou fracção e por ano

 05.41.01.01  Até um metro de avanço  Unitário 2,90 € AM

 05.41.01.02  Por cada metro a mais de avanço  Unitário 2,20 € AM

 05.41.02  Fita anunciadora – por metro quadrado e por mês  Unitário 1,80 € AM

 05.41.03  Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo – por metro quadrado ou fracção de 

projecto sobre a via pública e por ano

 Unitário
2,60 €

AM

 05.41.04  Ocupações Diversas

 05.41.04.01  Vedações ou outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclamos – por metro quadrado ou 

fracção e por mês

 Unitário
0,60 €

AM

 05.41.04.02  Guarda ventos anexos ao locais ocupados na via pública – por metro quadrado ou fracção e por mês  Unitário
0,60 €

AM

 05.41.04.03  Mesas e cadeiras – por metro quadrado ou fracção e por mês

 05.41.04.03.01  De Abril a Setembro  Unitário 0,90 € AM

 05.41.04.03.02  De Outubro a Março  Unitário 0,60 € AM



 05.41.04.04  Caixas (para venda de gelados), cabazes (para venda de castanhas), barracas (para venda de bilhetes), 

bancadas, balcões, tabuletas, tabuleiros, propagandistas e outros não especificados, máquinas fotográficas, 

balanças (para pesar pessoas), brinquedos e jogos mecânicos eléctricos, expositores (para

 Unitário

1,20 €

AM

 05.41.04.05  Outras ocupações da via pública – por metro quadrado ou fracção

 05.41.04.05.01  Por dia  Unitário 0,60 € AM

 05.41.04.05.02  Por mês  Unitário 1,20 € AM

 06  Inspecções Periódicas AM

 06.42  Inspecção de ascensores/elevadores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes – cada

 06.42.01  Inspecção  Fixo 195,60 € AM

 06.42.02  Reinspecção  Fixo 172,60 € AM

 06.42.03  Inspecção Extraordinária  Fixo 172,60 € AM

 07  Higiene e Salubridade

 07.43  Limpeza de Fossas e Desobstrução de Colector Particular

 07.43.02  m3 de lamas, cada  Unitário 1,40 € AM

 07.43.03  Tarifa fixa  Fixo 9,00 € AM

 07.43.06  Desobstrução de coletores  Unitário 11,40 €

 08  Emissão de Licença Especial de Ruído

 08.44  Licença especial de ruído – Decreto-lei 9/2007 de 17 de Janeiro

 08.44.01  Lançamento de fogo de artifício  Unitário 11,50 € AM

 08.44.02  Espectáculos, festas, feiras, mercados e competições desportivas  Unitário 57,60 € AM

 08.44.03  Outros eventos  Unitário 11,50 € AM

 09  Cemitério

 09.45  Inumação em covais:

 09.45.01  a) (Inumação em Covais) - Sepulturas temporárias, cada  Unitário 86,30 € AM

 09.46  Inumação em jazigos (Catacumbas)

 09.46.02  (Inumação em Catacumbas) Municipais/ocupação com carácter de perpetuidade  Unitário 517,80 € AM

 09.47  Exumação e transladação dentro do cemitério  Unitário 34,10 € AM

 09.48  Ocupação de ossários municipais

 09.48.01  (Ossários) - Com carácter de perpetuidade  Unitário 345,20 € AM

 09.49  Averb.transferência titularidade direito ocupação sepulturas, jazigos ou ossários perpétuos  Fixo 28,70 € AM

 10  Publicidade



 10.51  Anúncios luminosos – por metro quadrado ou fracção e por ano

 10.51.01  Instalação e licença no primeiro ano  Unitário 2,90 € AM

 10.51.02  Renovação de licenças  Unitário 2,20 € AM

 10.52  Exposição no exterior dos estabelecimentos ou dos prédios, onde aqueles se encontram

 10.52.01  De jornais, revistas ou livros – por metro quadrado ou fracção e por ano  Unitário 1,20 € AM

 10.52.02  De fazendas e outros objectos – por metro quadrado ou fracção e por ano  Unitário 2,30 € AM

 10.53  Placas de proibição de afixação de anúncios – por cada uma e por cada ano  Unitário 2,80 € AM

 10.54  Exibição de publicidade por qualquer forma, não contemplada nos artigos anteriores – por cada anúncio ou 

reclamo e por m² ou fracção

 10.54.01  Por mês  Calculado 1,00 € AM

 10.54.02  Por semestre  Calculado 4,40 € AM

 10.54.03  Por ano  Calculado 8,20 € AM

 10.55  Cartazes (de papel ou tela), a fixar nas vedações, tapumes, muros, paredes e locais semelhantes, 

confinando com a via pública, onde não haja o indicativo de ser proibida aquela afixação

 10.55.01  Até dois metros quadrados de superfície  Unitário 1,50 € AM

 10.55.02  Por cada metro quadrado para além de dois  Unitário 0,90 € AM

 10.56  Distribuição de impressos publicitários na via pública – por dia  Unitário 0,90 € AM

 10.57  Publicidade de espectáculos públicos e outra, não incluída nos artigos anteriores  Unitário

 10.57.01  Sendo mensurável em superfície – por metro quadrado ou fracção da área incluída na moldura ou num 

polígono rectangular envolvente da superfície publicitária

 10.57.01.01  Por mês ou fracção  Unitário 1,50 € AM

 10.57.01.02  Por ano  Unitário 7,20 € AM

 10.57.02  Quando apenas mensurável linearmente – por metro linear ou fracção  Calculado 0,00 €

 10.57.02.01  Por mês ou fracção  Unitário 1,50 € AM

 10.57.02.02  Por ano  Unitário 7,20 € AM

 10.57.03  Quando não mensurável de acordo com as alíneas anteriores – por anúncio ou reclamo

 10.57.03.01  Por mês ou fracção  Unitário 1,50 € AM

 10.57.03.02  Por ano  Unitário 2,90 € AM

 11  Mercados e Feiras

 11.58  Mercado Municipal

 11.58.01  Bancas e Mesas

 11.58.01.01  Ocupação efectiva – por m² e por mês  Unitário 3,50 € AM



 11.58.01.02  Ocupação acidental – por m² e por dia  Unitário 0,60 € AM

 11.58.02  Lugares de terrado

 10.58.02.01  Área de terrado ocupada por vendedores ambulantes fora de feiras e mercados em lugares fixos – por m² e 

por dia

 Unitário
0,60 €

AM

 11.58.02.02  Área terrado feiras e mercados, instalação barracas – por dia e m²  Unitário 0,60 € AM

 12  Outras Vistorias

 12.60  Vistorias não incluídas noutros capítulos da tabela

 12.60.01  A veículos usados no transporte ou no exercício de profissão, comércio ou indústria na via pública, para 

verificação das condições de salubridade ou outras, em cumprimento de disposições legais ou 

regulamentares – por vistoria:

 12.60.01.01  A veículos  Fixo 34,60 € AM

 13  Aproveitamento de Bens Destinados à Utilização do Púbilco

 13.61  Entrada nos núcleos museológicos

 13.61.01  Por cada visitante  Unitário 2,90 € AM INFOR.

 13.61.02  Por cada visitante com idade = 65 anos  Unitário 1,80 € AM INFOR.

 13.61.03  Grupos organizados, cada visitante  Unitário 1,80 € AM INFOR.

 13.61.04  Cartão-jovem  Unitário 1,80 € AM INFOR.

 13.62  Utilização da esplanada do castelo AM INFOR.

 13.62.01  Utilização da esplanada do castelo - Das 09:00H às 24:00H  Unitário 113,50 € AM INFOR.

 13.63  Utilização do auditório do castelo  Unitário 56,80 € AM INFOR.

 13.64  Piscinas Municipais, por cada utilização

 13.64.01  Coberta

 13.64.01.02  Crianças dos 10 aos 15 – banho livre – cada  Unitário 0,90 € AM INFOR.

 13.64.01.03  Adultos> 15 anos – banho livre – cada  Unitário 1,50 € AM INFOR.

 13.64.01.04  Ensino de natação – mensal  Unitário 8,60 € AM INFOR.

 13.64.01.05  Hidroginástica – adultos – mensal  Unitário 11,40 € AM INFOR.

 13.64.01.06  Crianças dos 10 aos 15 – banho livre – 10 ingressos  Unitário 8,00 € AM INFOR.

 13.64.01.07  Adultos> 15 anos – banho livre – 10 ingressos  Unitário 11,40 € AM INFOR.

 13.65  Pavilhão Municipal José Rosa Pereira, utilização por hora

 13.65.01  Pavilhão Municipal José Rosa Pereira, utilização por hora - Sem Luz  Unitário 11,40 € AM INFOR.

 13.65.02  Pavilhão Municipal José Rosa Pereira, utilização por hora - Com Luz  Unitário 17,10 € AM INFOR.

 13.66  Campo de Relva Sintética

 13.66.01  Campo de Relva Sintética - Sem Luz  Unitário 17,10 € AM INFOR.



 13.66.02  Campo de Relva Sintética - Com Luz  Unitário 22,70 € AM INFOR.

 13.67  Utilização de Internet

 13.67.01  1ª ½ hora  Unitário 1,40 € AM INFOR.

 13.67.02  2ª ½ hora e seguintes  Unitário 2,10 € AM INFOR.

 13.68  Embarcações atracadas nos cais acostáveis

 13.68.01  Até 7 metros de cumprimento

 13.68.01.01  Por cada dia, até uma semana  Unitário 7,10 € AM INFOR.

 13.68.01.02  Por cada dia, após uma semana  Unitário 14,20 € AM INFOR.

 13.68.02  De 7 a 11 metros de cumprimento

 13.68.02.01  Por cada dia, até uma semana  Unitário 8,60 € AM INFOR.

 13.68.02.02  Por cada dia, após uma semana  Unitário 17,10 € AM INFOR.

 13.68.03  Superior a 11 metros de cumprimento

 13.68.03.01  Por cada dia, até uma semana  Unitário 11,40 € AM INFOR.

 13.68.03.02  Por cada dia, após uma semana  Unitário 22,70 € AM INFOR.

 13.69  Venda de artigos AM INFOR.

 13.69.01  Publicações  Calculado AM INFOR.

 13.69.01.01  Livros  Calculado AM INFOR.

 13.69.01.02  Aguarelas  Calculado AM INFOR.

 13.69.01.03  Postais  Calculado AM INFOR.

 13.69.01.04  Colecção de Postais  Calculado AM INFOR.

 13.69.01.05  Brochuras  Calculado AM INFOR.

 13.69.01.06  Catálogos  Calculado AM INFOR.

 13.69.01.07  Outras  Calculado AM INFOR.

 13.69.02  Outros artigos AM INFOR.

 13.69.02.01  Toucas  Calculado AM INFOR.

 13.69.02.02  Outros  Calculado AM INFOR.

 13.69.02.03 Canecas  Calculado AM INFOR.

 13.69.02.04 Lenços  Calculado AM INFOR.

 14  Água, Saneamento e Residuos Sólidos

 15 AM

 15.74  Diversos AM

 15.74.01  Concessão das seguintes licenças, por cada  Unitário 0,70 € AM

 15.74.02  Venda ambulante de lotarias – por ano  Unitário 0,70 € AM

indexado ao 

tarifário água, 

saneamento e 



 15.74.03  Realização de acampamentos ocasionais – por dia

 15.74.03  Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão – por cada máquina

 15.74.03.01  Licença de Exploração

 15.74.03.01.01  Anual  Unitário 52,60 € AM

 15.74.03.01.02  Semestral  Unitário 100,00 € AM

 15.74.03.03  Registo de máquinas  Unitário 50,50 € AM

 15.74.03.04  Averbamento por transferências de propriedade  Unitário 34,10 € AM

 15.74.04  Segunda via do título de registo

 15.74.04.01  Provas desportivas  Unitário 5,90 € AM

 15.74.04.02  Arraiais  Unitário 5,90 € AM

 15.74.04.03  Fogueiras  Unitário 4,50 € AM

 15.74.05  Realização de fogueiras e queimadas  Unitário 1,00 € AM

 15.74.06  Realização de leilões em lugares públicos

 15.74.06.01  Sem fins lucrativos  Unitário 4,10 € AM

 15.74.06.02  Com fins lucrativos  Unitário 31,00 € AM


