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TAXAS, TARIFAS E PREÇOS DO MUNICÍPIO 

 
  

Emissão de alvarás não especialmente contemplados na presente tabela        7,10 €  

Certidões de teor:   

Não excedendo uma lauda        4,27 €  

Por cada lauda além da primeira, ainda que incompleta        1,22 €  

Narrativas   

Não excedendo uma lauda        9,43 €  

 Por cada lauda além da primeira, ainda que incompleta       2,33 €  

Fotocópias:   

Autenticadas, por cada lauda:   

1ª lauda        1,01 €  

 As seguintes        0,81 €  

Autenticadas de documentos arquivados:   

 1ª lauda        2,94 €  

 As seguintes        0,96 €  

Não autenticadas de documentos arquivados:   

 1ª lauda        0,81 €  

As seguintes        0,61 €  

De documentos arquivados, por m² ou fração com montagem        3,55 €  

Fotocópias de documentos e outros arquivados e expostos na biblioteca à 
disposição do público, cada:   

 Público em geral:   

Em papel A3        0,20 €  

Em papel A4        0,10 €  

Estudantes devidamente identificados como tal:   

 Em papel A3        0,10 €  

 Em papel A4        0,05 €  

Impressão:   

Público em geral:   

 A preto        0,16 €  

 A cor        0,20 €  

Estudantes devidamente identificados como tal:   

Formato A4:   

 A preto        0,08 €  

A cor        0,10 €  

Buscas documentais        2,33 €  
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Plastificação de documentos: 

Em formato A4        1,83 €  

Em formato A5        0,91 €  

Em formato inferior        0,71 €  

Afixações de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público, 
cada edital        6,08 €  

Passagens de declarações para fins diversos, cada        5,07 €  

Averbamentos não especialmente previstos nesta tabela        5,07 €  

Autorização para transporte e venda de bens alimentares      17,74 €  

Licença de táxi:   

Pela 1ª vez    253,50 €  

Averbamento    101,40 €  

Ocupação da via pública:   

Alpendres fixos ou articulados, toldos e similares, não integrados nos edifícios por 
metro linear de frente ou fração e por ano:    

Até um metro de avanço        2,53 €  

Por cada metro a mais de avanço        1,93 €  

Fita anunciadora – por metro quadrado e por mês        1,52 €  

Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo    

por metro quadrado ou fração de projeto sobre a via pública e por ano       2,28 €  

Ocupações Diversas:   

Vedações ou outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclamos    

por metro quadrado ou fração e por mês       0,51 €  

Guarda ventos anexos ao locais ocupados na via pública   

 por metro quadrado ou fração e por mês        0,51 €  

Mesas e cadeiras – por metro quadrado ou fração e por mês:   

De abril a setembro        0,76 €  

De outubro a março        0,51 €  

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 elétricos, expositores (para venda de postais, livros, 
revistas, jornais, bolsas, sacos, camisolas, chapéus de sol e outros)   

 por mês e por metro quadrado ou fração       1,01 €  

 Outras ocupações da via pública – por metro quadrado ou fração:   

Por dia        0,51 €  

Por mês        1,01 €  

Inspeção de ascensores/elevadores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes – cada:   

Inspeção   172,38 €  

Reinspecção    152,10 €  
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Inspeção Extraordinária    152,10 €  

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

 Lançamento de fogo de artifício      10,14 €  

Espetáculos, festas, feiras, mercados e competições desportivas      50,76 €  

Outros eventos      10,14 €  

Inumação em covais:   

Sepulturas temporárias, cada      76,05 €  

Inumação em jazigos (Catacumbas):   

Particulares     76,05 €  

Municipais e sua ocupação com carácter de perpetuidade    456,30 €  

Exumação e transladação dentro do cemitério      30,00 €  

Ocupação de ossários municipais:   304,20 €  

Averbamento de transferência de titularidade do direito de ocupação de 
sepulturas   

Jazigos ou ossários perpétuos      25,35 €  

Anúncios luminosos – por metro quadrado ou fração e por ano:   

Instalação e licença no primeiro ano        2,53 €  

Renovação de licenças, ano        1,88 €  

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

De jornais, revistas ou livros – por metro quadrado ou fração e por ano        1,01 €  

De fazendas e outros objetos – por metro quadrado ou fração e por ano        2,03 €  

Placas de proibição de afixação de anúncios – por cada uma e por cada ano       2,53 €  

Exibição de publicidade por qualquer forma, não contemplada nos artigos 
anteriores por cada anúncio ou reclamo e por m² ou fração:   

Por mês        0,81 €  

Por semestre        3,90 €  

Por ano        7,30 €  

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:   

Até dois metros quadrados de superfície        1,27 €  

Por cada metro quadrado para além de dois        0,76 €  

Distribuição de impressos publicitários na via pública – por dia        0,76 €  

Publicidade de espetáculos públicos e outra, não incluída nos artigos anteriores:   

Sendo mensurável em superfície – por metro quadrado ou fração da área 
incluída na moldura ou num polígono retangular envolvente da superfície 
publicitária:   

Por mês ou fração        1,27 €  

Por ano        6,34 €  

Quando apenas mensurável linearmente – por metro linear ou fração:   
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 Por mês ou fração        1,27 €  

 Por ano        6,34 €  

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

Por mês ou fração        1,27 €  

Por ano        2,53 €  

Mercado Municipal:   

Bancas e Mesas:   

Ocupação efetiva – por m² e por mês        3,04 €  

Ocupação acidental – por m² e por dia        0,51 €  

Lugares de terrado:   

Área de terrado ocupado por vendedores ambulantes fora de feiras e mercados    

Em lugares fixos – por m² e por dia        0,51 €  

Área de terrado em feiras e mercados, pela instalação de barracas – por m², 
durante o período de duração da feira e por dia e por cada dia além deste 
período 0,51 € 

Vistorias não incluídas noutros capítulos da tabela:   

Os 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:   

Os veículos      30,42 €  

Embarcações   

Até 7 metros de cumprimento:   

 Por cada dia, até uma semana        6,25 €  

Por cada dia, após uma semana      12,50 €  

 De 7 a 11 metros de cumprimento:   

Por cada dia, até uma semana        7,50 €  

Por cada dia, após uma semana      15,00 €  

Superior a 11 metros de cumprimento:   

Por cada dia, até uma semana      10,00 €  

Por cada dia, após uma semana      20,00 €  

Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, 
jardins e demais lugares públicos ao ar livre:   

Provas desportivas        5,15 €  

Arraiais        5,15 €  

Fogueiras       3,91 €  

Realização de fogueiras e queimadas        0,82 €  

Realização de leilões em lugares públicos:   

Sem fins lucrativos        3,61 €  

Com fins lucrativos      27,30 €  
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