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TABELA DE TAXAS  
      

CAPÍTULO I  
TAXAS DIVERSAS  

Artigo           

1       
Acesso mediado a plataformas eletrónicas, designadamente ao Balcão 
do Empreendedor (BdE) não especialmente contemplados na tabela 

5,82 € 

2       
Apreciação dos elementos instrutórios submetidos via BdE relativos a 
meras comunicações prévias não especialmente contemplados na tabela 

14,95 € 

3       

Reapreciação dos elementos instrutórios submetidos via BdE relativos a 
meras comunicações prévias quando reenviados na sequência de 
notificação eletrónica para suprir lacunas ou não conformidades não 
especialmente contemplados na tabela 

14,95 € 

4       Cópias de documentos e processos administrativos   

  1      Cópia de documentos arquivados:   

    a)   Dimensão A4, em papel, por página 0,97 € 

    b)   Dimensão A3, em papel, por página 1,08 € 

    c)   Dimensão superior a A3, em papel, por dm2 0,76 € 

    d)   Em suporte digital 3,75 € 

    e)   
Acresce a taxa fixa por cada processo de obras  particulares (exceto nas 
cópias para efeitos de IMI), a qual é cobrada aquando do pedido.                                                                                                                                 

3,75 € 

5       Autenticação, exceto para efeitos de IMI, por cada página                                            3,75 € 

6       Certidões   

  1     Taxa fixa a cobrar aquando do pedido                                                                                                                                                        12,45 € 

  2     Por cada página 3,14 € 

  3     Acresce por cada certidão dependente de despacho 12,45 € 

7       
Buscas, por cada ano, exceto o corrente ou um daqueles que 
expressamente se indique 

3,78 € 

8       Vistorias não incluídas noutros capítulos desta tabela 99,52 € 

9       Alvarás não especialmente contemplados na tabela 23,04 € 

10       Averbamentos não especialmente contemplados na tabela  13,94 € 

11       Restituição de documentos juntos a processos, quando autorizada 9,70 € 

12       
Confiança autorizada de processo a advogado ou solicitador, por cada 
processo e dia útil ou fração 

9,96 € 

13       
Afixação de Editais relativos a pretensões que não sejam de interesse 
público 

30,27 € 

 
CAPÍTULO II 

  

VENDEDORES AMBULANTES   

14       Vendedores ambulantes   

  1     Emissão de cartão 16,05 € 

  2     Renovação e averbamentos 9,90 € 

  3     Emissão de 2.ª via do cartão 12,37 € 
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CAPÍTULO III   

LICENÇAS DE CONDUÇÃO E CICLOMOTORES   

15       
Emissão de declarações comprovativas da titularidade de licença de 
condução ou de registo de ciclomotores e suas características  

3,49 € 

       

CAPÍTULO IV   

PUBLICIDADE   

16       Apreciação de processos:   

  1     Campanhas de rua e veículos, exceto unidades móveis publicitárias 9,96 € 

  2     Outros 14,95 € 

17       
Publicidade sonora, difundida através de aparelhos fixos ou móveis na 
ou para a via pública 

  

  1     Por dia ou fração 18,68 € 

  2     Por semana ou fração 74,65 € 

18       

Publicidade mensurável em unidade de medida quadrática, 
nomeadamente bandeiras, bandeirolas, tabuletas, letras soltas ou 
símbolos, cartazes, telas ou lonas, outdoors, pendões, chapas, placas e 
mupis. 

  

  1     Por m2 ou fração e por mês ou fração 3,14 € 

  2     Por m2 ou fração e por ano ou fração 37,32 € 

19       Anúncios luminosos, iluminados e eletrónicos   

  1     Por m2 ou fração e por mês ou fração 1,58 € 

  2     Por m2 ou fração e por ano ou fração 18,68 € 

20       Campanhas de rua por dia 19,92 € 

21       Dispositivo aéreo cativo   

  1     Por unidade e por dia 4,99 € 

  2     Por unidade e por semana 14,95 € 

22       
Suportes publicitários da Câmara Municipal colocados nas zonas 
industriais, por placa e por ano 

31,10 € 

23       Veículos exceto unidades móveis publicitárias, por unidade, por ano   

  1     Veículos ligeiros 31,10 € 

  2     Veículos pesados 124,41 € 

24       Unidades móveis publicitárias   

  1     Por dia 12,45 € 

  2     Por ano 435,38 € 

25       
Averbamento do titular do processo ou da alteração da mensagem 
publicitária 

13,94 € 

26       Remoção de publicidade não licenciada 124,41 € 

       

CAPÍTULO V   

OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS   

27       
Apreciação dos elementos instrutórios submetidos via BdE relativos a 
meras comunicações prévias não especialmente contemplados na tabela 

14,95 € 

28       

Reapreciação dos elementos instrutórios submetidos via BdE relativos a 
meras comunicações prévias quando reenviados na sequência de 
notificação eletrónica para suprir lacunas ou não conformidades não 
especialmente contemplados na tabela 

14,95 € 
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29       
Apreciação de processos submetidos via BdE relativos a comunicações 
prévias com prazo, no âmbito do Decreto-Lei n.º 48/2011 de 1 de abril 

14,95 € 

30       Apreciação de processos de regime geral de licenciamento 14,95 € 

31       
Construção ou instalações provisórias para diversão pública ou por 
ocasião de festividades, exceto circos 

  

  1     Por m2 e por semana ou fração 2,03 € 

  2     Por m2 e por mês 5,62 € 

32       
Pavilhões, quiosques e similares, com carácter estável, por m2 ou fração 
e por mês ou fração 

10,21 € 

33       Esplanada aberta por m2 ou fração e por mês ou fração 2,15 € 

34       
Toldo e respetiva sanefa, estrado e guarda-ventos, vitrina e expositor, 
suporte publicitário, arcas e máquinas de gelados, brinquedos 
mecânicos e equipamentos similares, floreira e contentor para resíduos 

  

  1     Por m2 ou fração e por mês ou fração 0,87 € 

  2     Por m2 ou fração e por ano 10,45 € 

35       Reservatórios à superfície   

  1     Por m2 ou fração e por mês ou fração 3,75 € 

  2     Por m2 ou fração e por ano 43,56 € 

36       
Reservatórios e instalações similares no subsolo, com exceção das 
destinadas a bombas abastecedoras 

  

  1     Por m3 ou fração e por mês 2,15 € 

  2     Por m3 ou fração e por ano 24,90 € 

37       
Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, por metro linear ou 
fração e por ano ou fração 

  

  1     Ocupação aérea 7,48 € 

  2     Ocupação subterrânea 1,34 € 

38       
Resguardos, tapumes ou andaimes, por piso resguardado ou servido e 
por cada m2 ou fração e por 15 dias ou fração 

0,76 € 

39       
Depósitos de materiais, contentores e outras ocupações autorizadas, 
fora dos resguardos ou tapumes, por m2 ou fração e por 15 dias ou 
fração 

3,93 € 

40       
Ocupações que impliquem danificação de pavimentos, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de reposição, por 15 dias ou fração: 

  

  1     Valas por m2 ou fração 1,28 € 

  2     Outras, por m2 ou fração 1,92 € 

41       Gruas móveis, veículos para cargas e descargas, por veículo, por dia 12,45 € 

42       
Postos de abastecimento de combustíveis instalados na via pública, por 
ano 

870,74 € 

43       
Outras ocupações de áreas do domínio público, por mês e por m2 ou 
fração 

4,99 € 

44       Rampas    

    1   De acesso para veículos 24,90 € 

    2   Para deficientes, por m2 ou fração e por ano 11,60 € 

45       Inspeção para verificação do cumprimento das condições impostas 31,10 € 

46       Suspensão do trânsito  

  1     Taxa fixa 62,21 € 

  2     Acresce, por dia ou fração 6,22 € 

47       Remoção de ocupações indevidas do espaço público  124,41 € 
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CAPÍTULO VI   

ALVARÁS SANITÁRIOS   

48       Averbamento de Alvarás Sanitários 43,28 € 

       

CAPÍTULO VII   

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS   

49       Autorização para prolongamento de horário de funcionamento    

  1     Taxa fixa 17,43 € 

  2     Acresce, por mês ou fração    

    a)   1ª hora 4,06 € 

    b)   2ª hora e seguintes 5,82 € 

       

CAPÍTULO VIII   

LOJAS DO LARGO CORONEL BAPTISTA COELHO   

50       Taxas mensais de ocupação:   

  1     Loja G (26,00m2) 185,49 € 

  2     Loja H (25,00m2) 179,31 € 

  3     Loja I (13,00m2) 92,77 € 

    

CAPÍTULO IX   

CENTRAL DE CAMIONAGEM   

51       Toques:   

  1     Até 10 toques/cada 0,44 € 

  2     De 11 a 20 toques/cada 0,41 € 

  3     De 21 a 30 toques/cada 0,34 € 

  4     De 31 a 40 toques/cada 0,29 € 

  5     De 41 a 50 toques/cada 0,22 € 

  6     De 51 a 75 toques/cada 0,15 € 

  7     Mais de 75 toques/cada 0,12 € 

52       Aparcamento:   

  1     No período das 8.00 horas às 20.00 horas, por minuto e por veículo 0,06 € 

  2     No período das 20.00 horas às 8.00 horas, por minuto e por veículo 0,12 € 

53       Taxas mensais de ocupação dos escritórios:   

  1     Escritório 1 (33,00m2) 179,56 € 

  2     Escritório 2 (33,00m2) 179,56 € 

  3     Escritório 3 (33,00m2) 179,56 € 

  4     Escritório 4 (33,00m2) 179,56 € 

  5     Escritório 5 (33,00m2) 179,56 € 

  6     Escritório 6 (33,00m2) 179,56 € 

  7     Escritório 7 (32,00m2) 174,11 € 

  8     Escritório 7D (40,00m2) 217,64 € 

  9     Escritório 8 (39,00m2) 212,21 € 

54       Taxas mensais de ocupação das lojas comerciais:   

  1     Loja 1 Snack - Bar (38,00m2) 447,13 € 

  2     Loja 2 Restaurante (132,00m2) 895,23 € 

  3     Loja 3 (11,70m2) 200,19 € 
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  4     Loja 4 (7,9m2) 156,31 € 

  5     Loja 5 (7,9m2) 156,31 € 

  6     Loja 6 (15,20m2) 212,71 € 

  7     Loja 7 Quiosque (12,14m2) 223,57 € 

  8     Loja 8 (46,55m2) 413,50 € 

  9     Loja 9 (22,77m2) 268,09 € 

  10     Loja 10 (22,77m2) 223,57 € 

  11     Loja 11 (22,77m2) 223,57 € 

  12     Loja 12 (22,77m2) 223,57 € 

  13     Loja 13 (46,55m2) 402,82 € 

  14     Loja 14 (23,31m2) 246,34 € 

  15     Loja 15 (12,20m2) 189,95 € 

  16     Loja 16 (11,40m2) 179,05 € 

  17     Loja 17 (11,70m2) 179,05 € 

  18     Loja 18 (11,50m2) 189,95 € 

  19     Loja 19 (6,2m2) 89,04 € 

  20     Loja 20 (11,10m2) 111,80 € 

  21     Loja 21 (14,50m2) 179,05 € 

  22     Loja 22 A (18,20m2) 117,56 € 

 23   Loja 22 B (23,30 m2) 150,06 € 

       

CAPÍTULO X   

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA 
 

  

55       (Revogado)   

  1     (Revogado)   

  2     (Revogado)  

  3     (Revogado)  

56       (Revogado)   

  1     (Revogado)  

  2     (Revogado)  

  3     (Revogado)  

57       (Revogado)  

    

CAPÍTULO XI   

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RECINTOS 
 

  

58       Recintos itinerantes:   

  1     Taxa de apreciação para autorização de instalação 14,95 € 

  2     
Licença de funcionamento, por equipamento de diversão e por semana 
ou fração 

43,56 € 

  3     
Renovação da licença de funcionamento, por equipamento de diversão e 
por semana ou fração 

24,90 € 

59       Recintos improvisados:   

  1     Taxa de apreciação para aprovação de instalação 14,95 € 

  2     Licença de funcionamento, por semana ou fração 43,56 € 

  3     Renovação da licença de funcionamento, por semana ou fração 24,90 € 

60       Vistorias 55,98 € 
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CAPÍTULO XII 

  

TRANSPORTES DE ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE 
PASSAGEIROS 

  

61       Licenças de táxi    

  1     Emissão de licenças atribuídas por concurso público 731,45 € 

  2     Averbamentos 109,48 € 

  3     Emissão da licença por substituição de veículos 109,48 € 

       

CAPÍTULO XIII   

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS 
 

  

62       Guarda-noturno:   

  1     Emissão de licença de exercício de atividade 27,38 € 

  2     Renovação de licença de exercício de atividade 14,34 € 

  3     Emissão de segunda via de cartão identificativo 12,45 € 

63       Vendedor ambulante de lotarias   

  1     Emissão de licença de exercício de atividade 27,38 € 

  2     Emissão de segunda via de cartão identificativo 12,45 € 

64       Arrumador de automóveis   

  1     Emissão de licença de exercício de atividade 7,48 € 

  2     Emissão de segunda via de cartão identificativo 12,45 € 

65       
Emissão de licença para realização de acampamentos ocasionais, por 
dia 

7,48 € 

66       Exploração de máquinas de diversão:   

  1     Registo de máquinas, por cada máquina 124,41 € 

  2     Comunicação de alteração do proprietário, por cada máquina 62,21 € 

  3     Emissão de 2.ª Via do registo, por cada máquina 42,31 € 

67       
Espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias jardins e 
demais lugares públicos ao ar livre: 

  

  1     Emissão de licença para a realização de provas desportivas por dia 23,65 € 

   2     
Emissão de licença para a realização de arraiais, romarias, bailes e 
outros divertimentos 

21,17 € 

68       Emissão de licença Especial de Ruído   

  1     
Para espetáculos de natureza desportiva, divertimentos públicos e 
lançamento de fogo 

21,17 € 

  2     Para obras    

    a)   Por dia 5,82 € 

    b)   Por semana 23,22 € 

  3)     Outras atividades, por evento 11,60 € 

       

CAPÍTULO XIV   

MERCADOS E FEIRAS 
 

  

69       Ocupação do Mercado Municipal (taxa mensal)   

  1     Loja (44 m2) - Indefinida 529,22 € 

  2     Loja (44 m2) - Indefinida 529,22 € 

  3     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  4     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 
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  5     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  6     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  7     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  8     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  9     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  10     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  11     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  12     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  13     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  14     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  15     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  16     Banca Desmontável (7,8 m2) - Frutas e Legumes 21,78 € 

  17     Loja (12,1 m2) - Frutas e Legumes 109,82 € 

  18     Loja (12,1 m2) - Frutas e Legumes 109,82 € 

  19     Loja (12,1 m2) - Frutas e Legumes 109,82 € 

  20     Loja (12,1 m2) - Frutas e Legumes 109,82 € 

  21     Loja (12,1 m2) - Frutas e Legumes 109,82 € 

  22     Loja (12,1 m2) - Frutas e Legumes 109,82 € 

  23     Loja (12,1 m2) - Frutas e Legumes 109,82 € 

  24     Loja (25,8 m2) - Talho 308,64 € 

  25     Loja (25,8 m2) - Talho 308,64 € 

  26     Loja (44 m2) - Talho 396,68 € 

  27     Loja (15,7 m2) - Peixe 132,57 € 

  28     Loja (31,8 m2) - Talho 308,64 € 

  29     Loja (15,7 m2) - Talho 197,86 € 

  30     Loja (15,7 m2) - Talho 197,86 € 

  31     Loja (44 m2) - Talho 396,68 € 

  32     Loja (25,8 m2) - Talho 308,64 € 

  33     Loja (25,8 m2) - Talho 308,64 € 

  34     Loja (15,8 m2) - Talho 176,08 € 

  35     Loja (24,8 m2) - Talho 264,12 € 

  36     Loja (24,8 m2) - Talho 264,12 € 

  37     Loja (15,8 m2) - Talho 176,08 € 

  38     Loja (15,7 m2) - Peixe 132,57 € 

  39     Loja (15,7 m2) - Peixe 132,57 € 

  40     Banca fixa (6,6 m2) - Peixe 44,53 € 

  41     Banca fixa (6,6 m2) - Peixe 44,53 € 

  42     Banca fixa (6,6 m2) - Peixe 44,53 € 

  43     Banca fixa (6,6 m2) - Peixe 44,53 € 

  44     Banca fixa (6,6 m2) - Peixe 44,53 € 

  45     Banca fixa (6,6 m2) - Peixe 44,53 € 

  46     Banca fixa (6,6 m2) - Peixe 44,53 € 

  47     Loja (11,7 m2) - Peixe 88,04 € 

  48     Loja (11, 7 m2) - Peixe 88,04 € 

  49     Loja (12,1 m2) -  Venda de Pão 88,04 € 

  50     Loja (12,1 m2) - Venda de Pão 88,04 € 
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  51     Loja (12,1 m2) - Flores 88,04 € 

  52     Loja (35 m2) - Cereais e Rações 176,08 € 

  53     Loja (35,8 m2) - Gelo 308,64 € 

  54     Loja (91,5 m2) - Snack-Bar e Café 529,22 € 

  55     Loja (91,5 m2) - Snack-Bar e Café 529,22 € 

  56     Loja (75,5 m2) - Snack-Bar e Café 439,88 € 

  57     Loja (171,8 m2) - Restaurante / Snack-Bar 703,20 € 

  58     Banca fixa (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  59     Banca fixa (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  60     Banca fixa (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  61     Banca fixa (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  62     Banca fixa (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  63     Banca fixa (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  64     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  65     Banca Desmontável (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  66     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  67     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  68     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  69     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  70     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  71     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  72     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  73     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  74     Banca Desmontável (2,4 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  75     Banca Desmontável (2,4 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  76     Banca Desmontável (2,4 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  77     Banca Desmontável (2,4 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  78     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  79     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  80     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  81     Banca Desmontável (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  82     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  83     Banca Desmontável (2,2 m2) - Prod. Hortícolas 8,92 € 

  84     Banca Desmontável (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  85     Banca Desmontável (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  86     Banca Desmontável (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  87     Banca Desmontável (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  88     Banca Desmontável (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  89     Banca Desmontável (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

  90     Banca Desmontável (4,3 m2) - Prod. Hortícolas 12,87 € 

70       Terrado, por dia e m2   

  1     Géneros alimentícios, produtos agrícolas, aves e coelhos 0,24 € 

  2     
Mobiliários, ferragens, artigos de ourivesaria, tecidos, malhas, peças de 
vestuário e calçado 

0,47 € 

  3     Outros artigos ou produtos 0,35 € 

71       Utilização da Câmara Frigorifica:   

  1     Carnes:   
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    a)   Por gancho/dia 1,05 € 

    b)   Por gancho/mês  13,85 € 

  2     Por cada abertura extraordinária 4,62 € 

72       Utilização das arrecadações comuns:   

  1     
Por cada peça ou por cada m2 ou fração, à escolha do interessado, e 
por dia 

0,46 € 

       

CAPÍTULO XV   

CEMITÉRIOS   

73       Inumação em Sepulturas:   

  1     Sepultura temporária - cada 47,03 € 

  2     Sepultura perpétua - cada 117,47 € 

74       Inumações em jazigos - particulares - cada: 142,21 € 

75       
Ocupação de Sepultura Temporária, para além do prazo legal de 
inumação e por cada ano 

45,77 € 

76       Ocupação de ossários municipais, cada ossário, por ano ou fração 12,37 € 

77       
Exumação - por cada ossada, incluindo limpeza e transladação dentro 
do cemitério 

75,47 € 

78       Concessão de terrenos nos cemitérios municipais   

  1     Para sepulturas perpétuas (2 m2) 1 854,74 € 

  2     Para jazigos (9 m2) 9 863,24 € 

    a)   Com capela   

      i) 3 urnas 12 364,90 € 

      ii) 6 urnas 21 638,56 € 

  3     Para ossários (0,5 m2) 309,15 € 

79       Transladação  24,76 € 

80       Tratamento de sepulturas e sinais funerários:   

  1     Ajardinamentos:   

    a)   Pelo período de um ano 37,10 € 

    b)   Pelo período de cinco anos 150,87 € 

  2     Colocação de cruz ou floreira  18,56 € 

  3     Colocação de guia e tampo 18,56 € 

81       
Averbamento em alvarás de concessão de terrenos em nome do novo 
proprietário 

  

  1     Cônjuge e filhos do anterior proprietário:    

    a)   Para jazigos  90,29 € 

    b)   Para sepulturas perpétuas 33,41 € 

82       Averbamentos de transmissões para pessoas diferentes:   

  1     Para jazigos  150,87 € 

  2     Para sepulturas perpétuas  60,60 € 

83       Reabertura do cemitério fora das horas regulamentares 211,46 € 

84       Obras de conservação e reparação em jazigos e sepulturas perpétuas:   

  1     Em jazigos 175,60 € 

  2     Em sepulturas 61,84 € 
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CAPÍTULO XVI 

CARTOGRAFIA E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA   

85       Carta Militar 1/25000 com coordenadas geográficas   

  1     Em papel, dimensão A4 8,11 € 

  2     Em formato raster, dimensão A4 12,45 € 

86       Cartografia municipal   

  1     
Escala 1/5000, dimensão A4, em papel, incluindo envio automático de 
formato vetorial, por correio eletrónico 

8,11 € 

  2     Em papel ou em formato digital (raster), excluindo a prevista no nº1   

    a)   Taxa fixa a cobrar aquando do pedido 14,95 € 

    b)   Por cada dm2 0,76 € 

  3     Em formato vetorial   

    a)   Taxa fixa a cobrar aquando do pedido 14,95 € 

    b)   Escala 1/5000, por cada dm2 14,95 € 

87       Ortofotos em papel ou formato digital   

  1     Taxa fixa a cobrar aquando do pedido 14,95 € 

  2     Por cada dm2 0,76 € 

88       
Extrato de Plano Municipal de Ordenamento do Território ou de 
Loteamento 

  

  1     Em papel, dimensão A4 ou A3 8,11 € 

  2     Em papel ou formato digital (raster), excluindo o previsto no nº 1   

    a)   Taxa fixa a cobrar aquando do pedido 14,95 € 

    b)   Por cada dm2 0,76 € 

89       Informação geográfica - SIG Municipal   

  1     Taxa fixa a cobrar aquando do pedido 18,68 € 

  2     Informação alfanumérica, por cada campo de dados 4,99 € 

  3     Informação raster não georeferenciada, por cada MB de dados ou fração 0,64 € 

  4     Informação raster  georeferenciada, por cada MB de dados ou fração 0,87 € 

  5     
Informação vetorial + alfanumérica (shapefile), por cada MB de dados ou 

fração 
24,90 € 

  6     Informação vetorial, por cada MB de dados ou fração 18,68 € 

       

CAPÍTULO XVII   

OBRAS PARTICULARES   

Secção I – Obras de edificação e demolição 
 

  

90       Apreciação de processos   

  1     Informação prévia ao abrigo do n.º 1 do artigo 14º do RJUE 49,78 € 

  2     Informação prévia ao abrigo do n.º 2 do artigo 14º do RJUE   

    a)   
Muros, vedações, portões, pavimentos exteriores, tanques e obras 
análogas 

24,90 € 

    b)   Construções até 60 m2 de área bruta 24,90 € 

    c)   Construções de habitação até 200 m2 de área bruta 68,40 € 

    d)   
Construções até 10 unidades de utilização independente ou até 1000 m2 
de área bruta 

105,75 € 

    e)   
Construções com mais de 10 unidades de utilização independente ou 
mais de 1000 m2 de área bruta  

209,01 € 
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  3     
Pedido de declaração no âmbito de informação prévia ao abrigo do n.º 4 
do artigo 17º do RJUE 

37,32 € 

  4     Demolições  18,68 € 

  5     
Muros, vedações, portões, pavimentos exteriores, tanques e obras 
análogas novas construções, ampliações e reconstruções até 60 m2 de 
área bruta e obras de alteração e conservação 

24,90 € 

  6     Construções até 60 m2 de área bruta 24,90 € 

  7     Construções de habitação até 200 m2 de área bruta 68,44 € 

  8     
Construções até 10 unidades de utilização independente ou até 1000 m2 
de área bruta 

105,75 € 

  9     
Construções com mais de 10 unidades de utilização independente ou 
mais de 1000 m2 de área bruta 

209,01 € 

 10   Alteração de utilização, sem obras, por cada unidade 24,90 € 

91       Licença    

  1     1º Escalão – até 2500 EUR 24,90 € 

  2     2º Escalão - mais de 2500 a 10000 EUR  62,21 € 

  3     3º Escalão - mais de 10000 a 25000 EUR  158,00 € 

  4     4º Escalão - mais de 25000 a 50000 EUR  317,19 € 

  5     5º Escalão - mais de 50000 a 125000 EUR  824,77 € 

  6     6º Escalão - mais de 125000 a 250000 EUR  1 584,74 € 

  7     7º Escalão - mais de 250000 a 500000 EUR  3 170,73 € 

  8     8º Escalão - mais de 500000 a 1000000 EUR  7 607,73 € 

  9     Por cada 500000 euros ou fração a mais 824,77 € 

  10     
Demolições de construções ou de muros de vedação por cada 100 m2 ou 
10 m lineares, ou fração 

24,29 € 

  11     
2ª prorrogação para acabamentos: adicional de 2% da taxa inicial, por 
cada mês a mais 

  

92       (Revogado)   

93       Autorização de utilização   

  1     Habitação:   

    a)   Por um fogo 31,10 € 

    b)   Por cada fogo a mais 24,90 € 

  2     

Estabelecimentos de comércio ou armazenagem de produtos alimentares 
e estabelecimentos de comércio ou de prestação de serviços com riscos 
para a saúde e segurança de pessoas abrangidos pelo DL 370/99 de 18 
de Setembro 

  

    a)   Até 50 m2 de área de pavimentos ou fração 161,73 € 

    b)   Por cada 50 m2 de área de pavimentos ou fração a mais 141,81 € 

  3     
Recintos de espetáculos e de divertimentos públicos e estabelecimentos 
de restauração e bebidas com espaços destinados a dança, ao abrigo do 
DL 309/2002 de 16/12, na sua última redação 

  

    a)   Até 50 m2 de área de pavimentos 947,85 € 

    b)   Por cada 50 m2 de área de pavimentos ou fração, a mais 94,58 € 

  4     Empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local:    

    a)   Até 300 m2 de área de pavimentos 394,33 € 

    b)   Por cada 50 m2 de área de pavimentos ou fração, a mais 94,58 € 

  5     Estabelecimentos industriais ou de armazenagem:   

    a)   Até 50 m2 de área de pavimentos 49,78 € 
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    b)   
Por cada 50 m2 de área de pavimentos ou fração e por unidade de 
ocupação, a mais 

16,19 € 

  6     Outras utilizações:   

    a)   Até 50 m2 de área de pavimentos ou fração e por unidade de ocupação 31,10 € 

    b)   Por cada 50 m2 de área de pavimentos ou fração, a mais 16,19 € 

        
Secção II – Operações de loteamento, obras de urbanização e 
remodelação de terrenos 

  

94       Apreciação de processos   

  1     
Informação prévia sobre operação de loteamento até 6 unidades de 
ocupação ao abrigo do n.º 1 do artigo 14º 

43,56 € 

  2     
Informação prévia sobre operação de loteamento até 6 unidades de 
ocupação ao abrigo do n.º 2 do artigo 14º 

99,52 € 

  3     
Outras informações prévias sobre operações de loteamento, obras de 
urbanização e remodelação de terrenos ao abrigo do n.º 1 do artigo 14º 

149,28 € 

  4     
Outras informações prévias sobre operações de loteamento, obras de 
urbanização e remodelação de terrenos ao abrigo do n.º 2 do artigo 14º 

186,59 € 

  5     
Pedido de declaração no âmbito de informação prévia ao abrigo do n.º 3 
do artigo 17º do RJUE 

37,32 € 

  6     Remodelação de terrenos 49,78 € 

  7     Operações de loteamento ou alteração:   

    a)   Até 3 unidades 49,78 € 

    b)   Por cada unidade de ocupação a mais 7,48 € 

  8     Obras de urbanização:   

    a)   Pavimentos e zonas verdes, até 500 m2 ou fração 24,90 € 

      i) Pavimentos e zonas verdes, por 500 m2 ou fração a mais 6,22 € 

    b)   Redes de infraestruturas por cada tipo e até 50 ml ou fração 37,32 € 

      i) Redes de infraestruturas por cada tipo e 50 ml ou fração a mais 4,36 € 

95       Licença    

  1     
Remodelação de terrenos, por cada 100 m2 e por ml de desnível, ou 
frações 

9,96 € 

  2     Operações de loteamento ou alteração:   

    a)   Até 3 unidades 42,31 € 

    b)   Por cada unidade de ocupação a mais 10,59 € 

  3     Obras de urbanização (não incluídas em operação de loteamento):   

    a)   Pavimentos e zonas verdes, até 500 m2 ou fração 24,90 € 

      i) Pavimentos e zonas verdes, por 500 m2 ou fração a mais 7,48 € 

    b)   Redes de infraestruturas por cada tipo e 50 ml ou fração a mais 24,90 € 

      i) Redes de infraestruturas por cada tipo e até 50 ml ou fração 4,36 € 

  4     
2ª Prorrogação do prazo para a realização de obras de urbanização ou 
remodelação de terrenos na fase de acabamentos: adicional de 5% da 
taxa inicial, por cada mês a mais 

  

96       (Revogado)   

        Secção III – Pedidos diversos   

97       Pedido de informação simples 31,10 € 

98       
Substituição de termo de responsabilidade do técnico ou de industrial de 
construção civil 

31,10 € 

99       Averbamentos 18,68 € 

100       Vistoria para autorização de utilização ou alteração:   

  1     Uma unidade de ocupação 68,44 € 
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  2     Por cada unidade de ocupação a mais 16,19 € 

101       Pedido de hipoteca de terreno para efeitos de prestação de caução 62,21 € 

102       Pedido de redução de caução de obras de urbanização 68,44 € 

103       Pedido de receção provisória de obras de urbanização 80,87 € 

104       Pedido de receção definitiva de obras de urbanização 80,87 € 

105       Outras vistorias 68,44 € 

106       Inspeção ao local 31,10 € 

107       Constituição ou alteração de propriedade horizontal:   

  1     Até duas frações 24,90 € 

    a)   Por cada fração a mais 16,19 € 

108       Destaque de parcela e desanexações de terrenos 18,68 € 

109       Localização empreendimentos e de infraestruturas 37,32 € 

110       Outros alvarás ou declarações de admissão:   

  1     Utilização do solo temporária, até um ano inclusive:    

    a)   Até 50 m2 80,87 € 

    b)   Por cada 50 m2 a mais 7,48 € 

  2     Utilização do solo temporária, de mais de um ano a cinco anos (inclusive):    

    a)   Até 50 m2 80,87 € 

    b)   Por cada 50 m2 a mais 7,48 € 

  3     
Utilização do solo, com carácter definitivo ou durabilidade superior a cinco 
anos 

789,91 € 

111       
Apreciação dos elementos instrutórios submetidos via BdE relativos a 
meras comunicações prévias para a instalação ou modificação de um 
estabelecimento abrangido pelos n.ºs 1 a 3 do art. 2º do DL n.º 48/2011, 

58,07 € 

112       

Reapreciação dos elementos instrutórios submetidos via BdE relativos a 
meras comunicações prévias para a instalação ou modificação de um 
estabelecimento abrangido pelos n.ºs 1 a 3 do art. 2º do DL n.º 48/2011, 
quando reenviados na sequência de notificação eletrónica para suprir 
lacunas ou não conformidades 

58,07 € 

113       

Apreciação de processos submetidos via BdE relativos a comunicações 
prévias com prazo para a instalação ou modificação de um 
estabelecimento abrangido pelos n.ºs 1 a 3 do art. 2º do DL n.º 48/2011, 
quando depender de dispensa prévia de requisitos legais ou 
regulamentares aplicáveis às instalações, aos equipamentos e ao 
funcionamento das atividades económicas a exercer no estabelecimento 

58,07 € 

114       

Apreciação de processos submetidos via BdE relativos a comunicações 
prévias com prazo para a prestação de serviços de restauração ou de 
bebidas com caráter não sedentário abrangidos pelo n.º 1 do art. 6º do DL 
n.º 48/2011 

  

    1   
Em unidades móveis ou amovíveis localizadas em feiras ou em espaços 
públicos autorizados para o exercício de venda ambulante 

58,07 € 

    2   
Em unidades móveis ou amovíveis localizadas em espaços públicos ou 
privados de acesso público 

58,07 € 

115       
Depósito de "ficha técnica da habitação" e emissão de segunda via (neste 
último caso acresce o valor das cópias necessárias) 

22,42 € 

116       Apresentação de declaração prévia 12,45 € 

117       Implantação de edificação 92,06 € 

118       Implantação de loteamento e/ou obras de urbanização   

  1     Taxa fixa a cobrar aquando do pedido                                                                                                                                                       89,59 € 

  2     Acresce por lote 2,48 € 
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  3     Acresce por cada 50 metros de eixo de via nova ou retificada 2,48 € 

119       Pedido e atribuição de n.º de polícia   

  1     Uma unidade  12,45 € 

    a)   Por cada n.º de polícia adicional 6,22 € 

        Secção IV – Serviços especiais   

120       
Instalação de infraestruturas de suporte das estações de rádio 
comunicações e respetivos acessórios 

  

  1     Apreciação do pedido, por cada instalação 141,81 € 

  2     Autorização, por cada instalação 3 542,68 € 

121       Áreas de Serviço   

  1     Licença de funcionamento 310,99 € 

  2     Renovação da licença de funcionamento 155,51 € 

  3     Inspeção para verificação do cumprimento das condições impostas na lei 230,14 € 

122       
Instalações de armazenamento de produtos do petróleo e postos de 
abastecimento de combustíveis ou redes de distribuição 

  

  1     
Apreciação dos pedidos de aprovação dos projetos de construção e de 
alteração 

  

    a)   Capacidade maior ou igual a 100 m3 709,07 € 

      i) Por cada 10 m3 a mais, acima de 100 m3 14,20 € 

    b)   Capacidade maior ou igual a 50 e menor que 100 m3 709,07 € 

    c)   Capacidade maior ou igual a 10 e menor que 50 m3 567,25 € 

    d)   Capacidade menor que 10 m3 354,54 € 

  2     
Autorização para a execução e entrada em funcionamento de redes e 
ramais de distribuição 

     111,95 € 

  3     
Vistorias relativas ao processo de licenciamento ou licenciamento 
simplificado 

  

    a)   Capacidade maior ou igual a 100 m3 425,44 € 

    b)   Capacidade maior ou igual a 50 e menor que 100 m3 283,65 € 

    c)   Capacidade maior ou igual a 10 e menor que 50 m3 212,74 € 

    d)   Capacidade menor que 10 m3 141,81 € 

  4     
Vistorias para verificação do cumprimento de medidas impostas nas 
decisões proferidas sobre reclamações: 

  

    a)   Capacidade maior ou igual a 100 m3 425,44 € 

    b)   Capacidade menor que 100 m3 283,65 € 

  5     Vistorias periódicas   

    a)   Capacidade maior ou igual a 100 m3 1 134,45 € 

    b)   Capacidade maior ou igual a 50 e menor que 100 m3 709,07 € 

    c)   Capacidade maior ou igual a 10 e menor que 50 m3 567,25 € 

    d)   Capacidade menor que 10 m3 283,65 € 

  6     Repetição da vistoria para verificação das condições impostas   

    a)   Capacidade maior ou igual a 100 m3 850,89 € 

    b)   Capacidade maior ou igual a 50 e menor que 100 m3 567,25 € 

    c)   Capacidade maior ou igual a 10 e menor que 50 m3 425,44 € 

    d)   Capacidade menor que 10 m3 283,65 € 

  7     Averbamentos 21,28 € 

  8     Entrega de elementos relativos às instalações da classe B2 169,20 € 

123       Atividade industrial   
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  1     
Receção de mera comunicação prévia relativa a pedido de autorização de 
instalação/alteração de estabelecimentos industriais do tipo 3 [alínea c) do 
n.º 1 do art.º 79º do SIR] 

62,21 € 

  2     
Reapreciação dos elementos instrutórios submetidos via BdE relativos a 
meras comunicações prévias 

62,21 € 

  3     

Vistorias prévias relativas aos procedimentos de autorização padronizada, 
de mera comunicação prévia de estabelecimento industrial para exercício 
de atividade agroalimentar que utilize matéria-prima de origem animal 
transformada ou de atividade de operação de gestão de resíduos que exija 
vistoria prévia à exploração, nos termos dos regimes legais aplicáveis 

211,47 € 

  4     

Vistoria de conformidade para verificação do cumprimento dos 
condicionamentos legais ou do cumprimento das condições anteriormente 
fixadas para o exercício da atividade ou do cumprimento das medidas 
impostas nas decisões proferidas sobre as reclamações e os recursos 
hierárquicos 

211,47 € 

  5     
Comunicação de alteração do titular da exploração do estabelecimento 
industrial 

22,42 € 

  6     Selagem e desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos 43,56 € 

  7     
Vistorias para verificação do cumprimento de medidas impostas aquando 
da desativação definitiva do estabelecimento industrial 

115,71 € 

  8     Outras vistorias previstas na legislação aplicável 115,71 € 

124       Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes   

  1     Inspeções, por cada instalação 141,81 € 

  2     Reinspecções, por instalação 141,81 € 

       

CAPÍTULO XVIII   

ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 
 

  

125       Espaços de jogo e recreio (DL nº 379/97,de27 de dezembro)   

  1     Inspeção para efeito da fiscalização anual 99,52 € 

       

CAPÍTULO XIX   

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E ALOJAMENTO LOCAL 
 

  

126       Empreendimentos Turísticos e Alojamento local   

  1     
Auditoria para efeitos de fixação da capacidade máxima e atribuição de 
classificação dos empreendimentos de turismo de habitação  

174,16 € 

  2     
Auditoria para efeitos de fixação da capacidade máxima e atribuição de 
classificação dos empreendimentos de turismo rural, com exceção de 
hotéis rurais 

 174,16 € 

  3     
Auditoria para efeitos de fixação da capacidade máxima e atribuição de 
classificação de parques de campismo ou caravanismo 

174,16 € 

  4     
Vistoria para verificação do cumprimento de requisitos no alojamento 
local 

174,16 € 

        
 

CAPÍTULO XX 
  

    SERVIÇOS ESPECÍFICOS   

127       Controlo Metrológico de Instrumentos de Medição   

        

As taxas devidas pelo controlo metrológico de instrumentos de medição 
são as fixadas pelo despacho do Secretário de Estado Adjunto, da 
Indústria e da Inovação n.º 18.853/2008, publicado no Diário da República, 
II Série, de 15/07/2008 nos termos do art.º 12º do D. L 291/90 de 20 de 
setembro 
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128     
  

 
Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos   

        
As taxas devidas pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos são 
as previstas na Portaria n.º 1424/2001 de 13/12, em vigor. 

  

129       Pedreiras   

        

As taxas devidas pelos serviços prestados no âmbito do DL n.º 270/2001, 
de 06/10, que aprovou o Novo Regime Jurídico de Pesquisa e Exploração 
de Massas Minerais (Pedreiras), e sucessivas alterações legais, são as 
fixadas pela Portaria n.º 1.083/2008 de 24/09. 

  

130       Cartas de caçador   

        
As taxas devidas pelos serviços prestados são as fixadas na Portaria n.º 
1405/2008, de 4 de dezembro. 

  

131       Taxa Municipal de Direitos de Passagem   

        
A Taxa Municipal de Direitos de Passagem é fixada anualmente pela 
Assembleia Municipal, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 106.º da 
Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro. 

  

132       
Taxas relativas ao funcionamento das Comissões Arbitrais 
Municipais (CAM) no âmbito do novo Regime de Arrendamento 
Urbano (NRAU) 

  

        
As taxas devidas pelo funcionamento das Comissões Arbitrais Municipais 
(CAM) no âmbito do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), são 
as fixadas do disposto no DL n.º 161/2006, de 8 de agosto 

  

133       
Taxa devida pela Emissão de Certificado de Registo de Cidadãos da 
União Europeia, nos termos dos nºs. 2 e 3 do artº 14º da Lei 37/2006, 
de 9 de agosto 

  

  1     Pela emissão de cada certificado de registo 8,69 € 

  2     
 Em caso de extravio, roubo ou deterioração dos certificados, pelo pedido 
de emissão ou substituição do certificado  

5,73 € 

        
A taxa prevista neste número acresce à taxa de emissão referida no 
número anterior 

  

        
Nota: O valor da taxa fixada tem por base a Portaria 1334-D/2010, de 31 

de dezembro 
  

 

 


