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Quadro I - Pedido de Informação Prévia.

86.º    Arts. 14º a 17º do RJUE
1.Apresentação de pedido de informação prévia(artigo 14.º do RJUE), referente

a:
a) Operações de loteamento 52,90             

b) Obras de urbanização 47,50             

c) Obras de construção, por: -                  

i. Moradia unifamiliar; 16,90             

ii. Edifício de habitação colectiva ou misto; 16,90             

iii. Edifício comercial, industrial, ou de prestação de serviços; 16,90             

iv. Armazém agrícola ou outro similar. 16,90             

d) Obras de demolição 16,90             

Art.25º do D.L. nº39/2008, de 7 de Março
e) Instalação de empreendimento turístico, e respectivos condicionamentos

urbanísticos; 16,90             

f) Alteração de utilização; 16,90             

g) Outras operações urbanísticas; 16,90             

h) Operações urbanísticas de impacte relevante ou semelhante a uma operação

de loteamento (art. 44.º, nº 5 e art. 57.º, nº 5 do RJUE); 51,00             

87.º     Art. 17º, nº 3 do RJUE
2. Requerimento para a declaração da manutenção dos pressupostos de facto e

de direito de informação prévia favorável, referente a : -                  

a) Operações de loteamento 31,70             

b) Obras de urbanização 31,70             

c) Obras de construção 31,70             

d) Obras de demolição 31,70             

e) Alteração de utilização 31,70             

f) Outras operações urbanísticas 31,70             

g) Instalação de empreedimento e respetivos condicionamentos urbanísticos

(art.25º do Dec.Lei nº39/2008, de 7 de março) 30,60             

h) Operações urbanísticas de impacte relevante ou semelhante a uma operação

de loteamento (art. 44.º, nº 5 e art. 57.º, nº 5 do RJUE); 30,60             
Quadro II - Pedido de Licença ou suas Alterações. -                  

88.º   Arts. 9º e 18º a 27º do RJUE
1. Apresentação de pedido de licença ou alteração da licença, referente a :

-                  
a) Operações de loteamento, ate 5 lotes 27,40             

i. Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por cada lote adicional
6,90               

b) Obras de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos, em área não 

abrangida por operação de loteamento. 68,60             

i. Acresce ao montante previsto, por cada m2 de área afectada. 0,20               

c) Obras de construção em área não abrangida por operação de loteamento ou

por plano de pormenor que comtenha os elementos referidos nas alíneas c), d) e

f) do nº1 do art.91º do Dec.Lei nº380/99, de 22 de setembro 16,90             
i. Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por cada: -                  

a) Moradia unifamiliar; 10,60             
b) (Revogada) -
c) Edifício de habitação colectiva ou misto; 15,80             
d) Edifício comercial; 15,80             
e) Edifício industrial; 21,10             
f) Edifício de prestação de serviços; 15,80             
g) Armazém agrícola ou outro. 10,60             
h) Empreendimento turístico 15,20             
i) Posto de abastecimento de combustiveis 20,40             
j) Instalação de armazenamento de produtos de petróleo 20,40             

d) Obras de alteração e de ampliação em área não abrangida por operação de 

loteamento ou por plano de pormenor que contenha os elementos referidos nas 

alíneas c), d) e f) do nº1 do art. 91º do Dec.Lei. Nº380/99, de 22 de setembro 21,10             

i. Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por cada m2 de área bruta 

reconstruída, ampliada ou alterada 1,00               

e) Obras de reconstrução, ampliação, alteração, conservaçao ou demolição de

imóveis classificados ou em vias de classificação, bem como dos imóveis

integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, e as

obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração exterior ou demolição

de imóveis situados em zonas de protecção de imóveis classificados ou em vias

de classificação 16,90             

i. Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por cada m2 de área bruta 

reconstruída, ampliada ou alterada 1,00               
f) Obras de reconstrução sem preservação das fachadas: 16,90             

i. Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por cada m2 de área bruta 

reconstruída 1,00               

g) Obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em

licença de obras de reconstrução; 16,90             
i. Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por piso: 5,20               

h) Operações urbanísticas de impacte relevante ou semelhante a uma operação

de loteamento (art. 44.º, nº 5 e art. 57.º, nº 5 do RJUE); 26,40             
Quadro III - Apresentação de comunicação prévia. -                  

89.º Arts. 9º e 34º a 36º - A do RJUE Apresentação de comunicação prévia, referente a : -                  

a) Obras de reconstrução com preservação das fachadas; 16,90             



b) Obras de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos em área

abrangida por operação de loteamento; 16,90             

c) Obras de construção, de alteração ou de ampliação, em área abrangida por

operação de loteamento ou plano de pormenor; 16,90             

d) Obras de construção, de alteração ou de ampliação em zona urbana

consolidada; 16,90             

e) Edificação de piscinas associadas a edificação principal; 16,90             

f) Alterações à utilização dos edifícios que envolvam a realização de obras não

isentas de controlo prévio ou que careçam da realização de consultas externas 16,90             
g) Operações de loteamento sujeitas ao regime da comunicação prévia, até 5 

lotes 27,40             

i. Acresce ao montante previsto na alínea anterior, por cada lote adicional 6,90               

h) Obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de 

imóveis nas áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade 

pública, definidas na alínea e), do nº4, do art.4º do RJUE 16,20             
i) Demais operações urbanísticas que não estejam isentas de controlo prévio, 

nos termos do RJUE 16,20             

Quadro IV - Pedido de autorização de utilização ou de alteração de utilização. -                  

90.º    Art. 63º do RJUE
Apresentação de pedido de autorização de utilização ou de alteração de 

utilização. 31,70             

-                  

91.º    Art. 76º, n.º 3 do RJUE
1. Emissão de alvará de operações de loteamento e de obras de urbanização: -                  

a) Sem Consulta Pública; 147,80           
b) Com Consulta Pública; 174,30           

Arts.76º, n.º 3 e 17º, n.º 1 do RJUE
2. Admissão de comunicação prévia de operação de loteamento que exija a

realização de obras de urbanização, e suas alterações. 147,80           
3. Acresce ao montante previsto nos números anteiores: -                  

a) Por lote; 13,70             
b) Por fogo ou unidade de ocupação; 13,70             
c) Prazo, por cada mês ou fracção. 12,60             

92.º  Art. 27º, n.º 7 do RJUE
1. Aditamento ao alvará de loteamento e de obras de urbanização, resultante de

alteração à licença: -                  

a) Sem consulta pública; 105,50           
b) Com consulta pública; 116,10           

2. Acresce ao montante previsto no número anterior: -                  

Art. 53º, n.º5 do RJUE
a) Prorrogação em consequência de alteração da licença, por cada mês ou 

fracção; 12,60             

b) Por lote, fogo ou unidade de ocupação, resultante do aumento autorizado; 13,70             

93.º  Art. 56º do RJUE
1. Aditamento ao alvará de loteamento e de obras de urbanização, resultante de 

execução por fases. 105,50           
2. Acresce ao montante previsto no número anterior: -                  

a) Por cada mês ou fracção: 12,60             
b) Por lote, fogo ou unidade de ocupação; 13,70             

94.º Averbamento ao alvará ou a comunicação prévia, quando  se verifique: -                  

Art.53º, n.º3 do RJUE
a) Prorrogação do prazo de execução de obras de urbanização, por cada mês ou 

fracção; 6,90               

Art.53º, n.º4 do RJUE

b) Nova prorrogação do prazo quando as obras de urbanização se encontrem em

fase de acabamento, mediante o pagamento de um adicional à taxa pela

realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas primárias e

secundárias; 10%

Art.54º, n.º6 do RJUE c) Reforço ou redução da caução; 2,30               

95.º   Art.76º, n.º2 do RJUE
Prorrogação do prazo para emissão de alvará de operação de loteamento e de

obras de urbanização. 31,70             
Quadro VI - Operação de loteamento. Concessão de licença e/ou admissão de comunicação prévia. -                  

96.º   Art. 74º, n.º 1 do RJUE 1. Emissão de alvará de licença de operação de loteamento: -                  
a) Sem consulta pública; 126,70           
b) Com consulta Pública; 153,20           

Arts. 17º, n.º 1, 36º-A, n.º 2 e 74º, n.º 2 do 

RJUE

2. Admissão de comunicação prévia de operações de lotemanento, e suas 

alterações. 126,70           
3. Acresce ao montante previsto nos números anteriores: -                  

a) Por lote; 13,70             
b) Por fogo ou unidade de ocupação. 13,70             

97.º   Art.27º, n.º 7 do RJUE 1. Aditamento ao alvará de licença: -                  
a) Sem consulta pública; 105,50           
b) Com consulta Pública; 116,10           

2. Acresce ao montante previsto no número anterior, por lote, fogo ou unidade 

de ocupação, resultante do aumento autorizado. 13,70             

98.º   Art.76º, nº2 do RJUE
Prorrogação do prazo para emissão de alvará de licença de operação de 

loteamento. 31,70             
Quadro VII - Obras de urbanização ou trabalhos de remodelação de terrenos. Concessão de licença ou admissão de comunicação prévia.-                  

99.º   Art. 74º, nº1 do RJUE
1. Emissão de alvará de licença de obras de urbanização ou trabalhos de

remodelação de terrenos. 126,70           

Arts. 36- A n.º 2 e 74º, nº 2 do RJUE
2. Admissão de comunicação prévia de trabalhos de remodelação de terrenos, e

suas alterações. 126,70           
3. Acresce ao montante previsto nos números anteriores: -                  

a) Prazo, por cada mês ou fracção; 12,60             

Quadro V - Operação de loteamento quando se realizem obras de urbanização. Concessão de licença e/ou admissão de 

comunicação prévia.



b) Por cada m2 de área afectada. 0,20               

100.ºArts. 27º, n.º 7 e 53º, nº 5 do RJUE
1. Aditamento ao alvará de licença. 105,50           
2. Acresce ao montante previsto no número anterior: -                  

a) Prorrogação de prazo estabelecido no alvará,por mês ou fracção; 6,90               
b) Por cada m2 de área resultante do aumento autorizado. 0,20               

101.º   Art. 56º do RJUE 1. Aditamento ao alvará de licença, resultante de execução por fases. 105,50           
2. Acresce ao montante previsto no número anterior: -                  

a) Por cada mês ou fracção; 12,60             
b) Por cada m2 de área afectada. 0,20               

102.º Averbamento ao alvará de licença quando se verifique: -                  

Art. 53º, n.º 3 do RJUE
a) Prorrogação do prazo de execução de obras de urbanização, por cada mês 

ou fracção; 6,90               

Art. 53º, n.º 4 do RJUE

b) Nova prorrogação do prazo, quando as obras de urbanização se encontrem 

em fase de acabamento, mediante o pagamento de um adicional à taxa pela 

realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas primárias e 

secundárias; 10%

Art. 54º, n.º 6 do RJUE c) Reforço ou redução da caução. 2,30               

103.º  Art. 76 º, n.º 2 do RJUE Prorrogação do prazo para emissão de alvará de licença. 31,70             
Quadro VIII - Obras de Edificação. Concessão de licença parcial. -                  

104.ºArts. 74º, nº1 e 23º, nº 7 do RJUE
Emissão de alvará de licença parcial para construção de estrutura, em função da 

operação urbanistica

 30 % do valor

da taxa

prevista nos

n.os 1 e 2, do

artigo 105.º do

Capítulo IX e

n.os 1 e 2, do

artigo 111.º do

Capítulo X da

presente 

tabela 
Quadro IX - Obras de contrução. Concessão de licença e admissão de comunicação prévia. -                  

105.º   Art. 74º, n.º1 do RJUE 1. Emissão de alvará de licença para obras de construção. 10,60             

2.a) Por cada m2 de área bruta de construção; 1,60               

b) Por prazo de execução, por cada mês ou fracção; 12,60             

c) Pela apreciação dos projectos das especialidades e outros estudos  que 

careçam de parecer de entidade externa, por projeto 5,20               

Arts. 74º, nº 2 e 36º - A, nº2 do RJUE
3. Admissão de comunicação prévia para obras de construção, e suas alterações: 10,60             

4.a) Por cada m2 de área bruta de construção; 1,60               

b) Por prazo de execução, por cada mês ou fracção; 12,60             

c) (Revogada) -                  
5. Acresce ao montante previsto nos números 1 a 4: -                  

a) Por cada moradia unifamiliar; 5,20               
b) (Revogada) -                  
c) Por cada fracção em edifício de habitação colectiva ou misto; 10,60             
d) Por cada edifício comercial; 10,60             
e) Por cada edifício industrial; 15,80             
f) Por cada edifício de prestação de serviços; 10,60             
g) Por cada armazém agricola ou outro. 5,20               
h) Por cada empreendimento turístico 10,20             
i) Por cada posto de abastecimento de combustiveis 15,20             
j) Por cada instalação de armazenamento de produtos de petróleo 15,20             

6. Acrescem ainda aos montantes anteriores: -                  

a) Construção de muros de suporte ou de vedação com carácter provisório ou 

definitivo, confinantes ou não com a via pública, não considerados de escassa 

relevância urbanística, por metro linear; 2,80               

b) Construção de telheiros não considerados de escassa relevância 

urbanística, bem como construção de terraços no prolongamento dos 

pavimentos dos edificios ou quando sirvam de cobertura utilizável, por m2; 1,10               

c) Construção de estufas de jardim, abrigos para animais de pequena criação, 

estimação, de caça ou guarda, quando não considerados de escassa 

relevância urbanística, por m2; 1,10               

d) Construção de estruturas para grelhadores, que se localizem no logradouro 

posterior da construção, sem confinarem com logradouros ou construções 

contíguas, e desde que não consideradas de escassa relevância urbanística, 

por m2; 2,10               

e) Construção de vias de acesso a veículos automóveis e de outras infra-

estruturas por m2; 1,10               

f) Construção de poços, tanques e depósitos, quando não considerados de 

escassa relevância urbanística, bem como piscinas, por m3; 2,10               

g) Corpos salientes de contrução, destinados a aumentar a superfíecie útil da 

edificação, desde que projectados sobre o solo público, por m2 de área de 

construção; 105,50           



h) Colocação de dispositivos de ventilação, natural ou forçada, nos alçados, 

por m2; 3,10               

i) Colocação de contadores de consumos de prestação de serviços públicos 

essenciais, por unidade; 2,10               

j) Vedações simples, constituidas por prumos verticais em madeira, ligadas 

entre si por arame, rede ou sebes vivas, desde que não consideradas de 

escassa relevância urbanística, por metro linear; 2,10               

l) Instalações de ascensores e monta-cargas; 4,10               

m) Equipamento lúdico ou de lazer, associado a edificação principal, desde 

que não considerado uma obra de escassa relevância urbanística, por m2 2,00               

n) Marquises, desde que não consideradas obra de escassa relevância 

urbanística, por m2 101,80           

o) Pérgulas associadas a edificio principal, desde que não consideradas obra 

de escassa relevância urbanística, por m2 1,00               

p) Rampas de acesso para pessoas de mobilidade condicionada e outras, 

desde que não consideradas obra de escassa relevância urbanística, por m2 1,00               

106.º   Art. 27º, n.º 7 do RJUE 1. Aditamento ao alvará de licença. 10,20             
2. Acresce ao montante previsto no ponto anterior: -                  

Art. 58º , n. 7 do RJUE a) Prorrogação de prazo estabelecido no alvará, por mês ou fracção; 12,60             

b) Por cada m2 de área resultante do aumento autorizado. 0,20               

3. Acrescem ainda ao montante referido nos números anteriores, as taxas 

previstas no nº 6, do artigo 105.º desta tabela, resultantes do aumento 

autorizado. -                  

107.º   Art. 59º do RJUE 1. Aditamento ao alvará de licença, resultante de execução por fases. 10,60             
2. Acresce ao montante previsto no número anterior: -                  

a) Por cada mês ou fracção; 12,60             
b) Por fogo ou unidade de ocupação. 13,70             

108.º  Art. 58º, n.º 8 do RJUE
Averbamento ao alvará de licença ou comunicação prévia, quando se verifique: -                  

Art. 58º, n.º 5 do RJUE
a) Prorrogação do prazo de execução de obras de edificação, por cada mês ou 

fracção; 12,60             

Art. 58º, n.º 6 do RJUE

b) Nova prorrogação do prazo quando as obras se encontrem em fase de 

acabamento, mediante o pagamento de um adicional à taxa devida pela 

emissão do alvará de licença ou admissão de comunicação prévia; 10%

Art. 54º, nº6 do RJUE

c) Reforço ou redução da caução, relativamente a operações urbanísticas 

com impacte urbanístico relevante, impacte semelhante a uma operação de 

loteamento, ou ainda nas situações previstas no art. 57º, nº6 do RJUE. 2,30               

109.º   Art.76º, nº2 do RJUE Prorrogação do prazo para emissão de alvará de licença. 31,70             

110.º   Art.20º, n.º5 do RJUE
Prorrogação do prazo para apresentação dos projectos de engenharia das

especialidades e outros estudos, por cada mês. 21,10             
Quadro X - Obras de reconstrução, ampliação e alteração. Concessão de licença ou admissão de comunicação prévia. -                  

111.º   Art. 74º, nº1 do RJUE
1. Emissão de alvará de licença para obras de reconstrução, ampliação e 

alteração: 10,60             
2.a) Por cada m2 de área bruta reconstruída, ampliada ou alterada; 1,60               

b) Por prazo de execução, por cada mês ou fracção; 12,60             

c) Pela apreciação de projectos das especialidades e outros estudos que 

careçam de parecer  de entidade externa, por projeto 5,20               

Arts. 74º, nº2 e 36º- A, nº2 do RJUE
3. Admissão de comunicação prévia para obras de reconstrução, ampliação e

alteração, e suas alterações 10,60             

3.1 Acresce ao montante previsto no nº3: -                  

a) Por cada metro quadrado de área bruta de construção 1,50               

b) Por prazo de execução, por cada mês ou fração 12,20             

4. Acresce ao montante previsto nos números 1 a 3, a reconstrução sem ou com 

preservação da fachada: -                  
a) Por cada moradia unifamiliar; 5,20               
b) (Revogada) -                  
c) Por cada fracção em edifício de habitação colectiva ou misto; 10,60             
d) Por cada edifício comercial; 10,60             
e) Por cada cada edifício industrial; 15,80             
f) Por cada edifício de prestação de serviços; 10,60             
g) Por cada armazém agrícola ou outro. 5,20               
h) Por cada empreendimento turístico 10,20             
i) Por cada posto de abastecimento de combustiveis 15,20             
j) Por cada instalação de armazenamento de produtos de petróleo 15,20             

5. Acrescem ainda aos montantes referidos, as taxas previstas no nº 6, do artigo 

105.º do Capitulo IX da presente tabela, resultantes das obras de reconstrução, 

ampliação e alteração, e ainda as seguintes: -                  
a) Demolições: -                  

i. Edifícios, por piso demolido; 12,60             
ii. Por m2 ou m3 1,60               

112.º   Art. 27º, nº7 do RJUE 1.  Aditamento ao alvará de licença. 10,60             

2. Acresce ao montante previsto no número anterior: -                  

Art. 58º, n.º7 do RJUE
a) Prorrogação de prazo estabelecido no alvará, por mês ou fracção; 

12,60             

b) Por cada m2 de área resutante do aumento autorizado. 0,20               

3. Acrescem aos montantes referidos, as taxas previstas no nº 6, do artigo,105.º 

do Capitulo IX, da presente tabela, resultantes das obras  de reconstrução, 

ampliação e alteração, e ainda as seguintes: -                  



a) Demolições: -                  
i. Edifícios, por piso demolido; 12,60             
ii. Por m2 ou m3 1,60               

113.º   Art.59º do RJUE 1. Aditamento ao alvará de licença, resultante de execução por fases. 10,60             
2. Acresce ao montante previsto no número anterior: -                  

a) Por cada mês ou fracção; 12,60             
b) Por fogo ou unidade de ocupação. 13,70             

114.º   Art. 58º, n.º 8 do RJUE
Averbamento ao alvará de licença ou comunicação prévia, quando se verifique:

-                  

Art. 58º, n.º 5 do RJUE
a) Prorrogação do prazo de execução de obras de edificação, por cada mês ou 

fracção; 12,60             

Art. 58º, n.º 6 do RJUE

b) Nova prorrogaçao do prazo quando as obras se encontrem em fase de 

acabamento, mediante o pagamento de um adicional à taxa devida pela 

emissão do alvará  de licença ou admissão de comunicação prévia. 10%

115.º   Art. 76º, nº 2 do RJUE Prorrogação do prazo para emissão de alvará de licença. 31,70             

116.º   Art. 20º, nº 5 do RJUE
Prorrogação do prazo para apresentação dos projectos das especialidades e

outros estudos, por cada mês. 21,10             
Quadro XI - Obras de demolição não abrangidas por licença de obras de reconstrução - Concessão de Licença -                  

117.º  Arts. 4º,n.º2, alínea f) e 74º, n.º 1 

do RJUE

1. Emissão de alvará de licença de obras de demolição não abrangidas por 

licença de obras de reconstrução, e suas alterações. 10,60             
2. Acresce ao montante previsto no número anterior: -                  

a) Por m2 ou m3 1,50               
b) Por prazo de execução, por cada mês ou fracção. 1,60               

Quadro XII - Licença especial relativa a obras inacabadas -                  

118.º    Art. 88º do RJUE
1. Emissão de alvará de licença especial ou admissão de comunicação prévia 

para conclusão de obras inacabadas. 105,50           
2. Acresce ao montante previsto no número anterior, por prazo de execução, 

por cada mês ou fracção. 12,60             
Quadro XIII - Utilização ou alteração de utilização - Concessão de autorização. -                  

119.º   Art. 74º , nº 3 do RJUE 1. Emissão de alvará de utilização ou de alteração de utilização. 15,80             
2. Acresce ao montante previsto no número anterior: -                  

a) Por fogo, e seus anexos; 12,60             

b) Edifícios ou unidades de ocupação não destinados a habitação, por cada 50 

m2, ou fracção; 15,80             
c) Anexos e garagens, quando construções autónomas: -                  

i. Até 50 m2; 4,20               
ii. Por cada 10 m2 adicionais, ou fracção. 4,20               

Quadro XIV - Alterações à utilização dos edifícios, bem como o arredondamento para fins não habitacionais de prédios ou fracções não licenciados, nos termos do nº 4, do art.5º do Decreto-Lei n.º 160/2006, de 8 de Agosto. Admissão de comunicação prévia-                  

120.º  Art. 74º, n. º 2, conjugado com o 

art.6º, n.º 1, alínea h) do RJUE

1. Admissão de comunicação prévia relativa de alteração à utilização dos 

edifícios que envolvam a realização de obras não isentas de controlo prévio ou 

que careçam da realização de consultas externas 15,80             
2. (Revogado) -                  

Quadro XV - Utilização ou alteração de utilização, previstas em legislação específica - Concessão de autorização, classificação e registo.-                  

121.º  Art. 74º, n. º 3 do RJUE
1. Emissão de alvará de autorização de utilização ou de alteração de utilização,

por cada estabelecimento: -                  
a) Restauração; 158,40           
b) Bebidas; 158,40           
c) Restauração e bebidas; 158,40           

d) Estabelecimentos referidos na alíneas anteriores, com espaço destinado a 

dança. 316,80           
2. Acresce ao montante previsto no número anterior, por m2. 1,00               

122.º  Art. 74º, n. º 3 do RJUE
1. Emissão de alvará de autorização de utilização ou de alteração de utilização,

por cada estabelecimento: -                  
a) Comércio por grosso especializado de produtos alimentares; 95,00             
b) Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares; 95,00             
c) Comércio a retalho especializado de produtos alimentares; 84,50             
d) Comércio a retalho não especializado; 84,50             
e) Minimercados 84,50             
f) Supermercados; 95,00             
g) Hipermercados 95,00             
h) Armazéns de produtos alimentares; 95,00             
i) Comércio por grosso de produtos não alimentares; 95,00             
j) Comércio a retalho de produtos não alimentares; 84,50             
l) Prestação de serviços. 84,50             

2. Acresce ao montante previsto no número anterior, por m2. 1,10               

123.º   Art. 74º, n.º3 do RJUE
1. Emissão de alvará de autorização ou de alterações para fins turísticos, por

cada empreendimento turístico abrangido pelo Decreto-Lei n.º39/2008, de 7 de

Março, designadamente: -                  

a) Estabelecimentos hoteleiros, classificados nos seguintes grupos: -                  

i) Hotéis de 5 estrelas; 105,50           
ii) Hotéis de 4 estrelas; 105,50           
iii) Hotéis de 3 estrelas; 105,50           
iv) Hotéis de 2 estrelas; 95,00             
v) Hotéis de 1 estrela 95,00             
vi) Hotéis - Apartamentos de 5 estrelas; 105,50           
vii) Hotéis - Apartamento de 4 estrelas; 105,50           
viii) Hotéis - Apartamento de 3 estrelas; 105,50           
ix) Hotéis - Apartamento de 2 estrelas; 95,00             
x) Hotéis- Apartamento de 1 estrela; 95,00             
xi) Pousadas de 5 estrelas; 105,50           
xii) Pousadas de 4 estrelas; 105,50           
xiii) Pousadas de 3 estrelas ; 105,50           
xiv) Pousadas de 2 estrelas; 95,00             



xv) Pousadas de 1 estrela. 95,00             
b) Aldeamentos turísticos, classificados nas categorias de: -                  

i) 5 estrelas; 105,50           
ii) 4 estrelas; 105,50           
iii) 3 estrelas; 105,50           
iv) 2 estrelas; 95,00             
v) 1 estrela. 95,00             

c) Apartamentos Turísticos, classificados nas categorias de : -                  
i) 5 estrelas; 105,50           
ii) 4 estrelas; 105,50           
iii) 3 estrelas; 105,50           
iv) 2 estrelas; 95,00             
v) 1 estrela. 95,00             

d) Conjuntos turísticos (resorts); 105,50           
e) Empreedimentos de turismo de habitação; 105,50           

f) Empreendimentos de turismo no espaço rural, classificados nos seguintes 

grupos: -                  
i) Casas de campo; 95,00             
ii) Agro - turismo; 95,00             
iii) Hotéis rurais. 95,00             

g) Parques de Campismo e de Caravanismos: -                  
i) Públicos; 105,50           
ii) Privativos. 211,30           

h) Empreedimentos de turismo de natureza, podendo adoptar as seguintes 

tipologias: -                  
i) Estabelecimentos hoteleiros, classificados em : -                  

a) Hotéis de 5 estrelas; 105,50           
b) Hotéis de 4 estrelas; 105,50           
c) Hotéis de 3 estrelas; 105,50           
d) Hotéis de 2 estrelas; 95,00             
e) Hotéis de 1 estrela; 95,00             
f) Hotéis- Apartamentos de 5 estrelas; 105,50           
g) Hotéis- Apartamentos de 4 estrelas; 105,50           
h) Hotéis- Apartamentos de 3 estrelas; 105,50           
i) Hotéis- Apartamentos de 2 estrelas; 95,00             
j) Hotéis- Apartamentos de 1 estrela; 95,00             
l) Pousadas de 5 estrelas; 105,50           
m) Pousadas de 4 estrelas; 105,50           
n) Pousadas de 3 estrelas; 105,50           
o) Pousadas de 2 estrelas; 95,00             
p) Pousadas de 1 estrela. 95,00             

ii) Aldeamentos turísticos, classificados nas categorias de: -                  
a) 5 estrelas; 105,50           
b) 4 estrelas; 105,50           
c) 3 estrelas; 105,50           
d) 2 estrelas; 95,00             
e) 1 estrela; 95,00             

iii) Apartamentos turísticos, classificados nas categorias de : -                  
a) 5 estrelas; 105,50           
b) 4 estrelas; 105,50           
c) 3 estrelas; 105,50           
d) 2 estrelas; 95,00             
e) 1 estrela; 95,00             

iv) Conjuntos turísticos (resorts); 105,50           
v) Empreendimentos de turismo de habitação; 105,50           
vi) Empreendimentos de turismo no espaço rural; 95,00             
vii) Parques de campismo e de caravanismo. 158,40           

2. Acresce ao montante previsto nos pontos anteriores: -                  

Art.12º do DL. Nº 39/ 2008, de 7 de Março
a) Estabeleciementos hoteleiros: -                  

i. Por cada 10 unidades de alojamento; 105,50           
ii. Por cada unidade adicional. 8,50               

Art. 13º do DL n.º39/2008, de 7 de Março
b) Aldeamentos turísticos: -                  

i. Por cada 10 unidades de alojamento; 105,50           
ii. Por cada unidade adicional. 8,50               

Art. 14º do DL nº39/2008 de 7 de Março
c) Apartamentos turísticos: -                  

i. Por 10 unidades de alojamento; 105,50           
ii. Por cada unidade adicional. 8,50               

Art.15º do DL nº39/2008, de 7 de Março
d) Conjuntos turísticos (resorts); -                  

i. Acrescem as taxas correspondentes aos empreedimentos que integram.
-                  

Art. 17º do DL nº 39/2008 de 7 de Março
e) Empreendimentos de turismo de habitação; -                  

i. Por cada unidade de alojamento; 10,60             

Art. 18º do DL nº 39/2008, de 7 de Março
f) Empreendimentos de turismo no espaço rural; -                  

 i. Por cada unidade de alojamento. 10,60             

Art.19º do DL nº 39/2008 de 7 de Março
g) Parques de campismo e de caravanismo: -                  

i. Por cada lugar de campismo ou caravanismo 10,60             



Art. 20º do DL n.º 39/2008, de 7 de Março
h) Empreendimentos de turismo de natureza: -                  

i. Acrescem as taxas previstas anteriormente, em função da tipologia 

adoptada. -                  

123.º A
Emissão de alvará de autorização de utilização ou de alteração de 

utilização, por cada: -                  
a) Posto de abastecimento de combustiveis, até 50m2 4,00               

i) Acresce por cada 10m2 adicionais, ou fração 4,00               
b) Instalação de armazenamento de produtos de petróleo, até 50m2 4,00               

i) Acresce por cada 10m2 adicionais, ou fração 4,00               

124.º  Arts.36º e 37º do DL n.º 39/2008 de 

7 de Março Realização de auditoria de classificação para: -                  
a) Parques de campismo e de caravanismo; 18,00             
b) Empreendimentos de turismo de habitação; 31,70             

c) Empreendimentos de turismo no espaço rural, com excepção dos hotéis 

rurais. 31,70             

125.º  Art. 3º do DL n.39/2008 de 7 de 

Março

Mera comunicação prévia para registo de estabelecimentos de alojamento local 

(art.3º da Portaria nº517/2008, de 25 de junho, alterada pela Portaria 

nº138/2012, de 14 de maio) 31,70             

-                  
126.º 1. Tapumes ou outros resguardos, por mês ou fracção: -                  

a) Por piso do edifício por eles resguardado; 1,10               

b) Por metro linear ou fracção, incluindo cabeceiras; 1,10               

c) Por m2 ou fracção de superfície da via pública. 1,10               

2. Andaimes por metro linear ou fracção, por mês ou fracção, e por andar ou

pavimento a que correspondam (apenas na parte não defendida por tapume). 2,10               

3. Gruas, guindastes ou similares colocadas no espaço público, ou que se

projectem sobre o espaço público, por m2 e por cada mês ou fracção. 26,30             

4. Outras ocupações do domínio municipal, não previstas no Regulamento e

Tabelas de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, por m2 e

por mês. 10,60             
Quadro XVII - Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo. E instalações de postos de abastecimento  de combustíveis.-                  

1. Vistorias relativas ao processo de licenciamento: -                  

100 < C ≤ 200 285,10           

 50 ≤ C ≤ 100 274,50           

 10 ≤ C < 100 105,50           
C <10 52,90             

2. Vistorias para verificação do cumprimento das medidas impostas nas decisões

proferidas sobre reclamações: -                  

100 < C ≤ 200 422,40           

 50 ≤ C ≤ 100 316,80           

 10 ≤ C < 100 211,30           
C <10 169,00           
3.Vistorias periódicas( inspecções quinquenais): -                  

100 < C ≤ 200 184,70           

 50 ≤ C ≤ 100 169,00           

 10 ≤ C < 100 147,80           
C <10 132,10           
4. Repetição da vistoria para verificação das condições impostas: -                  

100 < C ≤ 200 422,40           

 50 ≤ C ≤ 100 316,80           

 10 ≤ C < 100 211,30           
C <10 105,50           
5. Averbamentos -                  

100 < C ≤ 200 25,40             

 50 ≤ C ≤ 100 25,40             

 10 ≤ C < 100 25,40             
C <10 25,40             

Quadro XVIII -Actividade Industrial ALTERADA PELO EDITAL Nº 751/2013, DE 12 DE JULHO -                  
Quadro XIX - Licenciamento de Pedreiras -                  

129.ºArt. 9º, n.º 2 do DL nº 270/2001, de 

6 de Outubro, alterado pelo DL n.º 

340/2007, de 12 de Outubro

1. Emissão de parecer de localização

31,70             

Art. 11º, n.º 2, alínea a) e art. 34º do DL 

n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado 

pelo DL n.º 340/2007 de 12 de Outubro. 

2. Concessão de licença de exploração de pedreiras a céu aberto, das classes 3 e

4, ou sua alteração. 10,60             

Art. 31º do DL n.º 270/2001, de 6 de 

Outubro, alterado pelo DL nº 340/2007, 

de 12 de Outubro

3.Realização de Vistorias

21,10             

Art. 37º do DL n.º 270/2001, de 6 de

Outubro, alterado pelo DL nº 340/2007,

de 12 de Outubro

4. Autorização de transmissão da licença de exploração

21,10             

Art. 41º do DL n.º 270/2001, de 6 de

Outubro, alterado pelo DL nº 340/2007,

de 12 de Outubro

5. Revisão do plano de pedreira

52,90             

Art. 43º do DL n.º 270/2001, de 6 de

Outubro, alterado pelo DL nº 340/2007,

de 12 de Outubro

6. Autorização de mudança de responsável técnico.

31,70             

Art.22º, nº1,al.d) do DL n.º267/2002, 

alterado pelo DL nº 195/2008 de 6 de 

Outubro

Art.22º, nº1,al.d) do DL n.º267/2002, de 

26 de Novembro, alterado pelo DL 

n.º31/2008, de  25 de Fevereiro

Art.22º, nº1,al.g) do DL n.º267/2002, de 

26 de Novembro, alterado pelo DL 

n.º195/2008, de 6 de outubro

127.º  Art.22º, nº1, al. a) do DL n.º 

267/2002, de 26 de Novembro, alterado 

pelo DL n.º 195/2008, de 06 de Outubro

Art.22º, nº1, al. a) do DL n.º 267/2002, de 

26 de Novembro, alterado pelo DL n.º 

195/2008, de 06 de Outubro

Quadro XVI - Ocupação da via pública e outros bens do domínio público ou privado do município  por motivo de obras. 

Concessão de licença.



Art. 50º,nº 6 do DL n.º 270/2001, de 6 de

Outubro, alterado pelo DL nº 340/2007,

de 12 de Outubro

6. Autorização de suspensão da exploração

31,70             
Quadro XX - Instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e respectivos acessórios - Autorização municipal-                  

130.º Art. 5º do DL n.º11/2003, de 18 de 

janeiro

1. Pedido de autorização de instalação de infra-estruturas de suporte das

estações de radiocomunicações e respectivos acessórios 52,90             

Art. 6º, n.º 4 do DL n.º 11/2003 de 18 de 

Janeiro

2. Pedido de emissão de certidão da promoção das consultas devidas.
52,90             

Art. 6º, n.º 9 do DL n.º 11/2003 de 18 de 

Janeiro

3. Concessão de autorização limitada para a instalação de infra-estruturas de

suporte de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios 52,90             

Art. 10º, do Decreto -Lei, n.º 11/2003 de 

18 de Janeiro 

4. Concessão de autorização limitada para a instalação de infra-estruturas de

suporte de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios 52,90             
Quadro XXI - Vistorias -                  

131.º   Art. 65º do RJUE
1. Vistorias a realizar para efeitos de autorização de utilização, relativa a

ocupação de espaços destinados a habitação: -                  
a) Taxa fixa; 26,30             
b) Por cada fogo ou unidade de ocupação. 7,00               

Art. 65º do RJUE
2. Vistoria a realizar para efeitos de autorização de utilização ou alteração de

utilização, relativa a ocupação de espaços destinados a comérco, serviços ou

outros: -                  
a) Taxa fixa; 26,30             
b) Por cada fogo ou unidade de ocupação. 7,00               

132.º   Art. 65º do RJUE
1. Vistoria para efeitos de concessão de autorização de utilização, ou alteração

de utilização, por estabelecimento: -                  

a) Restauração; 26,30             
b) Bebidas; 26,30             
c) Restauração e bebidas; 26,30             
d) Estabelecimentos referidos nas alíneas anteriores, com espaço destinado a 

dança. 42,30             

2. Em estabeleciemntos com área de construção superior a 100 m2, acresce ao

montante referido no ponto anterior, por m2. 1,10               

133.º Art. 65º do RJUE

1. Vistorias para efeitos de concessão de autorização de utilização, ou alteração

de utilização, relativa a estabelecimentos de comércio ou de armazenagem de

produtos alimentares, bem como dos estabelecimentos de comércio de

produtos não alimentares e de prestação de serviços, por estabelecimento: -                  
a) Comércio por grosso especializado de produtos alimentares; 42,30             
b) Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares; 42,30             
c) Comércio a retalho especializado de produtos alimentares; 26,30             
d) Comércio a retalho não especializado; 26,30             
e) Minimercados; 26,30             
f) Supermercados; 26,30             
g) Hipermercados; 42,30             
h) Armazéns de produtos alimentares; 42,30             
i) Comércio por grosso de produtos não alimentares; 42,30             
j) Comércio a retalho de produtos não alimentares; 26,30             
l) Prestação de serviços. 26,30             

2. Em estabelecimentos com área construção superior a 100 m2, acresce ao 

montante referido no ponto anterior, por m2. 1,10               

134.ºArt. 65º do RJUE

1. Vistorias para efeitos de concessão de autorização de utilização ou de

alteração de utilização, para fins turísticos, por cada empreedimento turístico

abrangido pelo Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, designadamente: -                  

a) Estabelecimentos hoteleiros, classificados nos seguintes grupos: -                  
i) Hotéis de 5 estrelas; 158,40           
ii) Hotéis de 4 estrelas; 158,40           
iii) Hotés de 3 estrelas; 158,40           
iv) Hotéis de 2 estrelas; 105,50           
v) Hotéis de 1 estrela; 105,50           
vi) Hotéis- Apartamentos de 5 estrelas; 158,40           
vii) Hotéis- Apartamentos de 4 estrelas; 158,40           
viii) Hotéis- Apartamentos de 3 estrelas; 158,40           
ix) Hotéis- Apartamentos de 2 estrelas; 105,50           
x) Hotéis- Apartamentos de 1 estrela; 105,50           
xi) Pousadas de 5 estrelas; 158,40           
xii) Pousadas de 4 estrelas; 158,40           
xiii) Pousadas de 3 estrelas; 158,40           
xiv) Pousadas de 2 estrelas; 105,50           
xv) Pousadas de 1 estrela. 105,50           

b) Aldeamentos turísticos, classificados nas categorias de: -                  
i) 5 estrelas; 68,60             
ii) 4 estrelas; 68,60             
iii) 3 estrelas; 68,60             
iv) 2 estrelas; 63,40             
v) 1 estrela. 63,40             

c) Apartamentos turísticos, classificados nas categorias de: -                  
i) 5 estrelas; 68,60             
ii) 4 estrelas; 68,60             
iii) 3 estrelas; 68,60             
iv) 2 estrelas; 63,40             
v) 1 estrela. 63,40             

d) Conjuntos turísticos ( resorts ); 68,60             
e) Empreendimentos de turismo de habitação; 68,60             



f) Empreedimentos de turismo no espaço rural, classificados nos seguintes 

grupos: -                  
i) Casas de campo; 63,40             
ii) Agro-turismo; 63,40             
iii) Hotéis rurais. 63,40             

g) Parques de Campismo e de Caravanismo: -                  
i) Públicos; 68,60             
ii) Privativos. 68,60             

h) Empreendimentos de turismo  de natureza, podendo adoptar as seguintes 

tipologias: -                  

i) Estabelecimentos hoteleiros, classificados em: -                  
a) Hotéis de 5 estrelas; 105,50           
b) Hotéis de 4 estrelas; 105,50           
c) Hotéis de 3 estrelas; 105,50           
d) Hotéis de 2 estrelas; 95,00             
e) Hotéis de 1 estrela; 95,00             
f) Hotéis- Apartamentos de 5 estrelas; 105,50           
g) Hotéis- Apartamentos de 4 estrelas; 105,50           
h) Hotéis-Apartamentos de 3 estrelas; 105,50           
i) Hotéis- Apartamentos de 2 estrelas; 95,00             
j) Hotéis-Apartamentos de 1 estrela; 95,00             
l) Pousadas de 5 estrelas; 105,50           
m) Pousadas de 4 estrelas; 105,50           
n) Pousadas de 3 estrelas; 105,50           
o) Pousadas de 2 estrelas; 95,00             
p) Pousadas de 1 estrela. 95,00             

ii) Aldeamentos turísticos, classificados nas categorias de: -                  
a) 5 estrelas; 68,60             
b) 4 estrelas; 68,60             
c) 3 estrelas; 68,60             
d) 2 estrelas; 63,40             
e) 1 estrela. 63,40             

iii) Apartamentos turísticos, classificados nas categorias de : -                  
a) 5 estrelas; 68,60             
b) 4 estrelas; 68,60             
c) 3 estrelas; 68,60             
d) 2 estrelas; 63,40             
e) 1 estrela. 63,40             

iv) Conjuntos turísticos (resorts): 68,60             
v) Empreendimentos de turismo de habitação; 68,60             
vi) Empreendimentos de turismo no espaço rural; 63,40             
vii) Parques de campismo e de caravanismo. 68,60             

2. Acresce ao montante previsto nos pontos anteriores: -                  

Art. 12º do DL n.º 39/2008, de 7 de Março
a) Estabelecimentos hoteleiros: -                  

i. Por 10 unidades de alojamento; 15,80             
ii. Por cada unidadede adicional. 5,20               

Art.13º do DL n.º 39/2008, de 7 de Março
b) Aldeamentos turísticos: -                  

i. Por 10 unidades de alojamento; 15,80             
ii. Por cada unidadade adicional. 5,20               

Art.14º do DL n.º 39/2008, de 7 de Março
c) Apartamentos turísticos: -                  

i. Por 10 unidades de alojamento; 15,80             
ii. Por cada unidade adicional 5,20               

Art.15º do DL n.º 39/2008, de 7 de Março
d) Conjuntos turísticos (resorts): -                  

i. Acrescem as taxas correspondentes aos empreendimentos que 

integrem. -                  

Art.17º do DL n.º 39/2008, de 7 de Março
e) Empreendimento de turismo de habitação: -                  

i. Por cada unidade de alojamento. 2,10               

Art.18º do DL n.º 39/2008, de 7 de Março
f) Empreendimentos de turismo no espaço rural: -                  

i. Por cada unidade de alojamento 2,10               

Art.19º do DL n.º 39/2008, de 7 de Março
g) Parques de campismo e de caravanismo: -                  

i. Por cada lugar de campismo ou caravanismo. 2,10               

Art.20º do DL n.º 39/2008, de 7 de Março
h) Empreendimentos de turismo de natureza. -                  

i. Acrescem as taxas previstas anteriormente, em função da tipologia 

adoptada. -                  

135.º  Arts. 87º do RJUE 1. Vistoria para recepção provisória das obras de urbanização: -                  
a) Taxa fixa; 26,30             
b) Por m2 da área afectada. 1,10               

135.º  Arts. 87º e 54º do RJUE
2. Vistoria para recepção definitiva das obras de urbanização, ou para efeitos de 

redução da caução: 25,40             

136.º  Art. 66º do RJUE (Revogado) -                  

137.º Outras vistorias, não previstas anteriormente: -                  
a) Taxa fixa; 26,30             
b) Por cada m2. 1,10               

Quadro XXII- Operações de destaque -                  

138.º  Art. 6º, n.ºs 4 e 5 do RJUE 1. Apreciação do pedido. 47,50             
2. Emissão da certidão de aprovação. 14,70             



Quadro XXIII- Assuntos administrativos em matéria urbanística -                  

139.º  Art. 110º do RJUE Pedido de informação. 21,10             

140.º Pedido de Parecer de Localização 21,10             

141.º Venda de Impressos, por folha 1,10               

142.º 1. Venda de cartografia base em papel: -                  
a) Reprodução de desenhos em papel e fotocópias simples de desenhos que 

integrem processos de obras: -                  
i) Formato A4 1,60               
ii) Formato A3 2,10               
iii) Outros Formatos 3,10               

b) Reprodução de plantas em papel: -                  
i) Plantas de localização (formato A4) - Escala 1:200 ou 1:5000 (conjunto 

de 2 plantas) 2,10               
ii) Plantas de localização - Enquadramento (formato A4) - Escala 1:10000 

ou 1:25000 (conjunto de 2 plantas) 2,10               
iii) Plantas do PDM (Síntese, Condicionantes Especiais, RAN, REN, e 

Servidões), formato A4 - Escala 1:25000: -                  
a) Individual (1 planta) 2,10               
b) Conjunto (5 plantas) 5,20               

iv) Outras plantas (Base - Por decímetro quadrado) Escala, Várias, Formato 

Vários 5,20               

a) Acresce, por cada tema 3,10               

2. Venda de cartografia base em digital, á escala 1:5000, por hectare 15,80             

3. Reprodução de documentos administrativos em suporte CD 21,10             

4. Reprodução de documentos administrativos em suporte DVD 21,10             

143.º  Artigo 110.º, nº 3 do RJUE
Autenticação de fotocópias de documentos que integram processos de obras ou 

outros, cada 1,60               

144.º  Artigo 97.º do RJUE Autenticação do livro de obra 6,40               

145.º 1. Emissão de certidão: -                  

Artigo 49.º, nº 3 do RJUE a) Comprovativa da conclusão de obras de urbanização 26,30             

Artigo 66.º do RJUE
b) Para efeitos de constituição do edificio em regime de propriedade 

horizontal 26,30             

2. Acresce ao montante previsto na alínea b) do número anterior: -                  

a) Por fracção habitacional 2,10               

b) Por fração comercial, industrial, serviços ou outros 1,10               

146.º 1. Aditamentos: -                  

a) Rectificação das fracções, por cada fracção alterada ou rectificada 10,60             

b) Por rectificação das partes comuns, por cada rectificação ou alteração
10,60             

c) Por aumento ou redução de fracção, por cada fracção 10,60             

2. Acresce ao montante previsto no número anterior, em acumulação, por cada 

lauda ou face da primeira 1,10               

147.º 1. Emissão de outras certidões ou declarações 10,60             

2. Acresce á primeira folha ou lauda 1,10               

148.º Artigo 9.º, nº9 e 77.º, nº 7 do RJUE
Averbamento da substituição do requerente ou comunicante, do responsável 

por qualquer dos projectos apresentados ou do director técnico da obra, ou 

ainda do titular do alvará de licença, por cada 26,30             

149.º Publicitação em: -                  

a) Jornal de âmbito local; 68,60             

b) Jornal de âmbito nacional; 68,60             

c) Edital; 5,20               

d) Diário da República. 68,60             

150.º 1. Buscas, por cada ano, até ao limite de 5 anos: -                  

a) Aparecendo o objecto da busca; 21,10             

b) Não aparecendo o objecto da busca. 5,20               

2. Acresce ao montante previsto no número anteior, por ano, além do limite de 

5 anos 5,20               

151.º Artigo 15.º do DL. Nº 9/2007 de 

17/01, alterado pelo DL. Nº 278/2007 

de01/08

Emissão de licença especial de ruído por motivo de obras de construção civil

26,30             

152.º Artigo 5.º, nº2 do DL. 68/2004 

de25/03

1. Depósito da ficha técnica de habitação
15,80             

Artigo 10.º, nº 3 do DL nº 68/2004 de 

25/03

2. Emissão de segunda via da ficha técnica de habitação
15,80             

153.º Abertura e encerramento de livros 3,10               

154.º Numeração de prédios, por cada número de polícia atribuido 1,70               

155.º Alinhamentos e cotas de soleira 6,90               


