
Artigo Designação 2018

TÍTULO I

Taxas gerais 

CAPÍTULO I

Prestação de serviços administrativos

Artigo 1.º

a) Certidões de teor, não excedendo uma página 2,86 €

b) Certidões de teor, por cada página além da primeira 1,53 €

c) Certidões narrativas, não excedendo uma página 5,93 €

d) Certidões narrativas, por cada página além da primeira 2,86 €

Artigo 2.º

1. Fotocópia de documentos administrativos, a preto e branco:

a) Formato A4, cada, entre 1 e 50 0,10 €

b) Formato A4, cada, a partir de 50 0,10 €

c) Formato A3, cada, entre 1 e 50 0,10 €

d) Formato A3, cada, a partir de 50 0,10 €

2. Fotocópia de documentos administrativos, a cores:

a) Formato A4, por cada 0,82 €

b) Formato A3, a cores, por cada 1,53 €

3. Certidão / autenticação de fotocópia, por cada A1 2,86 €

4.

0,10 €

Artigo 3.º

Declarações diversas, por cada 2,15 €

Artigo  4.º

1. Buscas por cada ano, excetuando o corrente ou aquele que expressamente se indique:

a) Aparecendo o objecto da busca 1,12 €

b) Não aparecendo o objecto da busca 1,12 €

2. Averbamentos não especialmente previstos, por cada 5,01 €

3. Reprodução de documentos administrativos, em suporte informático (disquete e cd-r) 1,12 €

Artigo  5.º

Alvarás que não se encontrem especialmente previstos 14,41 €

Artigo 6.º

1. Emissão de pareceres:

a) Por solicitação de outras entidades, por cada 25,35 €

b) Outros, por cada 25,35 €

2. Emissão de pareceres e licenças relativos a acções de revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas e acções de aterro e

escavação que conduzam à alteração do relevo natural e das camadas de solo arável:
a) Até 2 hectares 145,04 €

b) Por cada hectare a mais 181,22 €

Artigo 7.º

Afixação de editais não especialmente previstos, relativos a pretensões que não sejam de interesse público, por cada 5,93 €

Artigo  8.º

a) Autos ou termos de qualquer espécie, por cada 5,01 €

b) Abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade, cada livro 2,86 €

c) Entrega de documentos, cuja restituição tenha sido autorizada, por cada 2,86 €

Emissão de certidões:

Fotocópia de documentos administrativos:

Declarações diversas:

Buscas, averbamentos não especialmente previstos, e reprodução de documentos administrativos:

Alvarás que não se encontrem especialmente previstos nesta tabela:

Afixação de editais:

Autos ou termos de qualquer espécie, abertura e encerramento em livros, entrega de documentos:

Fornecimento de cópias (com excepção de cópias cartográfica em ozalid ou semelhante, ou em reprolar ou semelhante) de processos

relativos a procedimentos de empreitadas, fornecimentos e outros, cujo preço não esteja estabelecido no caderno de encargos 

Emissão de pareceres:
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Artigo  9.º

1. Registos, por cada 2,15 €

2. Atestados ou documentos análogos e suas confirmações e autenticações, por cada 2,15 €

3. Autenticações de documentos apresentados por particulares, por cada folha 2,15 €

4. Rubricas em livros, processos e documentos quando legalmente exigidos, por cada. . 0,41 €

5.

3,68 €

Artigo 10.º

a) E missão de Certificado de Residência de Cidadão da União Europeia 7,67 €

b) Emissão de segunda via 12,78 €

CAPÍTULO II

Licenciamento de estabelecimentos e actividades

Artigo 11.º

1. Guarda noturno:

a) Emissão de licença anual (inclui o valor da emissão ou  renovação do cartão a fornecer pela Câmara Municipal), por cada 23,20 €

b) Renovação de licença anual (inclui o valor da emissão ou renovação do cartão a fornecer pela Câmara Municipal), por cada 23,20 €

2. Venda ambulante de lotarias:

a) Emissão de licença anual (inclui o valor da emissão ou renovação do cartão a fornecer pela Câmara Municipal), por cada 7,36 €

b) Renovação de licença anual, (inclui o valor da emissão ou renovação do cartão a fornecer pela Câmara Municipal), por cada 7,36 €

3. Arrumador de automóveis:

a) Emissão de licença para arrumador de automóveis, por cada 7,36 €

b) Renovação de licença para arrumador de automóveis, por cada 10,94 €

4. Acampamentos ocasionais:

a) Realização de acampamentos ocasionais, até 5 dias, por cada 29,13 €

b) Por cada dia além de 5 dias, acresce ao valor previsto na alínea anterior 30%

5. Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão:

a) Registo de máquinas, por cada máquina 124,19 €

b) Averbamento de transferência de propriedade, por cada máquina  62,76 €

c) Segunda via do título de registo, por cada máquina 62,76 €

d) Licença de exploração anual, por cada máquina 124,19 €

e) Licença de exploração semestral, por cada máquina 72,57 €

f) Emissão de título de registo 5,93 €

6. Realização de espectáculos desportivos e divertimentos públicos:

a) Licenciamento de provas desportivas de âmbito municipal, por cada 23,20 €

b) Licenciamento de provas desportivas de âmbito intermunicipal, por cada 29,13 €

c) Licenciamento de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos, por cada 17,58 €

d) Sempre que as provas desportivas assumam carácter profissional, acresce a quantia de 5,42 €

7. (Revogado.)

a) (Revogada.)

b) (Revogada.)

8. Realização de fogueiras e queimadas, e utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos:

a) Licença para a realização de fogueiras e queimadas, por cada 7,36 €

b)

7,36 €

9. (Revogado.)

a) (Revogada.)

Registos, atestados, autenticações, rubricas, documentos necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam em mau 

estado:

Certificado de Residência de Cidadão da União Europeia:

Licenciamento do exercício de actividades privadas diversas:

Licença para a realização de fogueiras populares, e/ou autorização de utilização de foguetes, fogo-de-artifício ou outros artefactos

pirotécnicos, por cada 

Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam em

mau estado 
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b) (Revogada.)

10. Emissão de segundas vias 8,89 €

11. Instalação e modificação de estabelecimentos nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril:

a) Mera comunicação prévia de instalação 30,97 €

b) Mera comunicação prévia de modificação 30,97 €

12. Prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de

1 de abril:a) Comunicação prévia com prazo 6,24 €

b) Acresce:

i) Por rulote, reboque ou similares, por metro quadrado e por mês 10,32 €

ii) Por tenda, banca ou similares, por metro quadrado e por mês. . 10,32 €

iii) Por carro de mão ou similares, por metro quadrado e por mês. 10,32 €

Artigo 12.º

a) Inspecções periódicas, por cada 149,54 €

b) Reinspecções, por cada 131,45 €

c) Inspecções extraordinárias, por cada 131,45 €

d) Realização de inquéritos a acidentes, por cada 118,67 €

e) Selagem, por cada 118,67 €

Artigo 13.º

1. Licenças para a realização acidental de espectáculos de natureza artística, em qualquer recinto cujo funcionamento não esteja sujeito a

licença do recinto:
a) No primeiro dia 36,29 €

b) Por cada dia, além do primeiro 3,68 €

2. Licença de funcionamento de recintos itinerantes e improvisados:

a) No primeiro dia 18,30 €

b) Por cada dia, além do primeiro 3,68 €

3. Vistorias, por perito 19,83 €

Artigo 14.º

1. (Revogado.)

2. Alargamento do horário de funcionamento 23,92 €

3. (Revogado.) 

Artigo 15.º

1. Emissão de segunda via de alvará de licença sanitária  7,36 €

2. Averbamentos no alvará do nome do novo proprietário 54,38 €

Artigo 16.º

1. Espetáculos e competições desportivas:

a) Por cada licença, até 5 dias 14,41 €

b) Acresce, por cada dia além dos 5 dias 10%

2. Festas, concertos e espectáculos de diversão:

a) Por cada licença, até 5 dias 18,19 €

b) Acresce, por cada dia além dos 5 dias 10%

3. Outros eventos ou iniciativas não especialmente previstas nesta tabela, para os quais seja legalmente exigível licença especial de ruído:

a) Por cada, e por dia 14,41 €

b) Por cada, e por mês 14,41 €

4. Ensaios e medições acústicas, quando requeridos por entidades públicas ou privadas:

a) Em dias úteis, durante o período normal de trabalho 12,67 €

b) Em dias não úteis e/ou durante o período nocturno 90,77 €

Artigo 17.º

Licenciamento da instalação e funcionamento de recintos itinerantes e improvisados:

Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais:

Licenças especiais de ruído:

Licenças de condução de ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 50 cm
3
 e veículos agrícolas:

Licenciamento sanitário:

Inspecções periódicas, reinspecções e inspecções extraordinárias de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes:
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a) Troca de Licença Especial dos 14 anos 26,06 €

b) Renovação das licenças de ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 e veículos agrícolas 14,41 €

c) Licenças de ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 e veículos agrícolas 26,06 €

d) Emissão de segunda via 14,41 €

Artigo 18.º

a) Emissão da primeira licença de transportes em táxi 217,82 €

b) Emissão da licença de veículo 217,82 €

c) Renovação anual 217,82 €

d) Transmissão da licença mortis causa 72,57 €

e) Transmissão da licença inter vivos 72,57 €

f) Averbamentos 72,57 €

g) Emissão de segunda via 72,57 €

Artigo 19.º

a) Vistoria 21,77 €

b) Emissão de alvará 14,41 €

c) Emissão de segundas vias 8,89 €

CAPÍTULO III

Ocupação do domínio, via ou espaço público

SECÇÃO I

Ocupação do solo

Artigo 20.º

1.

5,93 €

2.

1,84 €

3. Ocupação da via ou espaço público com circos, por metro quadrado ou fração e por mês ou fração 1,74 €

4.

1,12 €

5. Ocupação da via ou espaço público com cavaletes ou floreiras, por metro quadrado ou fração e por mês 1,43 €

6. 5,72 €

Artigo 21.º

1. Expositores e vitrinas, por metro quadrado ou fracção e por ano ou  fracção 1,53 €

2.

1,53 €

3.

1,53 €

Artigo 22.º

1. Jornais, revistas, livros e postais, por metro linear 7,36 €

2. Fazendas e outros artigos, por metro linear 10,94 €

Artigo 23.º

1.

0,41 €

2.

1,53 €

3. Esplanadas fechadas, por metro quadrado ou fração e por mês ou fração 5,72 €

Construções ou instalações provisórias para o exercício do comércio ou indústria por motivos de festejo ou outras celebrações, por

metro quadrado ou fracção e por semana ou fracção 

Jornais, revistas, livros, postais, fazendas e outros:

Construções ou instalações:

Ocupação da via ou espaço público com carrosséis e equipamentos congéneres, por metro quadrado ou fração e por semana ou fração

Equipamentos e artigos no exterior dos estabelecimentos, expositores e vitrinas, arcas congeladoras ou de conservação, máquinas de venda 

automática e semelhantes:

Ocupação da via ou espaço público com bancas destinadas a venda de jornais e revistas, por metro quadrado ou fração e por mês

Ocupação da via ou espaço público com estrados, mesas, cadeiras, guarda-sóis, toldos, por metro quadrado ou fração e por mês 

Exercício da atividade de transporte de pão:

Ocupação do solo com quiosques para venda de jornais, revistas, tabaco, bilhetes e selos, por metro quadrado ou fracção e por mês ou

fracção

Quiosques, circos, carrosséis, cadeiras, mesas, guarda-sóis, toldos ou congéneres:

Outras construções ou instalações no solo (com excepção de bombas abastecedoras), não incluídas nos números anteriores, por metro

quadrado ou fracção e por mês ou fracção

Arcas congeladoras ou de conservação e tiragem de gelados ou refrigerantes, por metro quadrado ou fracção e por ano ou fracção .  

Exercício da actividade de transportes em táxi:

Máquinas de venda automática e tiragem de bebidas, tabaco e semelhantes, caixas de brindes, máquinas mecânicas de brinquedos e

equipamentos similares
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Artigo 24.º

1,53 €

Artigo 25.º

Exercício de atividade na via ou espaço público, por mês 7,36 €

Artigo 26.º

Por metro quadrado ou fracção e por mês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,36 €

Artigo 27.º

1. Cabina ou posto telefónico, por ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,77 €

2. Posto de transformação, cabinas eléctricas e semelhantes, por metro cúbico ou fracção e por ano:

a) Até 3 m3 14,41 €

b) Por cada metro cúbico a mais ou fracção 7,36 €

Artigo 28.º

1. Postes e marcos, para suporte de fios telegráficos, telefónicos ou eléctricos, por cada e por ano 2,15 €

2. Postes e marcos, para decoração (mastros), por cada e por dia . . 0,82 €

3. Postes e marcos, para colocação de anúncios, por cada e por mês 5,93 €

Artigo 29.º

Guarda-ventos anexos aos locais ocupados na via ou espaço público, por metro linear ou fracção e por mês ou fracção 1,84 €

Artigo 30.º

1. De prédios ou instalações afectos ao exercício de comércio ou indústria:

a) Até 3 metros lineares de frente ou fracção e por ano 7,36 €

b) Por cada metro ou fracção a mais e por ano 10,94 €

2. De outros prédios ou instalações:

a) Até 3 metros e por ano 7,36 €

b) Por cada metro ou fracção a mais e por ano 10,94 €

Artigo 31.º

Pavilhões, quiosques ou outras construções não incluídas nos artigos anteriores, por metro quadrado ou fracção e por mês 5,93 €

Artigo 32.º

1,53 €

Artigo 33.º

1. Remoção de veículos ligeiros 72,57 €

2. Remoção de veículos pesados 72,57 €

3. Depósito de veiculo ligeiro, por cada período de 24h, ou parte deste período 14,51 €

4. Depósito de veiculo pesado, por cad+a período de 24h, ou parte deste período 29,13 €

SECÇÃO II

Ocupação do espaço aéreo

Artigo 34.º

1. Ocupação de espaço aéreo com toldos e alpendres não integrados em edifícios e outros, por metro quadrado ou fracção:

a) Por mês 3,58 €

b) Por ano 5,93 €

2. Fitas anunciadoras, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção 7,36 €

3.

10,94 €

Pavilhões, quiosques ou outras construções não incluídas nos artigos anteriores

Outras ocupações da via ou do espaço público:

Remoção de veículos da via ou espaço público:

Ocupação do espaço aéreo com toldos e alpendres, sanefas, fitas

Outras ocupações da via ou do espaço público, não especialmente previstas nesta tabela, por metro quadrado ou fração e por mês 

Ocupação da via pública com veículos destinados ao comércio ou indústria, não incluídos na venda ambulante ou na prestação de

serviços de restauração ou bebidas com caráter não sedentário. De permanência temporária,  por metro quadrado e por dia

Ocupação da via ou espaço público com veículos:

Engraxadores:

Grelhadores:

Cabina ou posto telefónico, posto de transformação, cabinas eléctricas e semelhantes:

Postes e marcos:

Guarda-ventos:

Rampas fixas para acesso a garagens, estações de serviço, parques de estacionamento e semelhantes:

Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo, por metro quadrado ou fração de projeção sobre a via ou espaço

público e por ano
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SECÇÃO III

Ocupação do subsolo

Artigo 35.º

14,41 €

Artigo 36.º

Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, por metro linear ou fracção e por ano 1,12 €

Artigo 37.º

10,83 €

SECÇÃO IV

Ocupação do espaço público com instalações abastecedoras de carburantes, ar ou água 

Artigo 38.º

1. Carburantes:

a) Instaladas inteiramente na via ou espaço público 239,18 €

b) Instaladas na via ou espaço público, mas com depósito em propriedade privada 140,34 €

c) Instaladas em propriedade privada, mas com depósito na via ou espaço público 129,10 €

d) Instaladas inteiramente em propriedade privada, mas abastecendo na via ou espaço público 162,62 €

2. Ar e água:

a) Instaladas inteiramente na via ou espaço público 32,40 €

b) Instaladas na via ou espaço público, mas com depósito em propriedade privada 32,91 €

c) Instaladas em propriedade privada, mas com depósito na via ou espaço público 32,91 €

d) Instaladas inteiramente em propriedade privada, mas abastecendo na via ou espaço público 32,91 €

SECÇÃO V

Estacionamento de duração limitada

Artigo 39.º

1. Zona A:

a) Fracção de tempo correspondente a 15 minutos 0,20 €

b) Primeira meia hora 0,41 €

c) Primeira hora 0,82 €

d) Segunda hora 1,12 €

e) Terceira hora 1,53 €

2. Zona B:

a) Fracção de tempo correspondente a 15 minutos 0,10 €

b) Primeira meia hora 0,20 €

c) Primeira hora 0,51 €

d) Segunda hora 0,61 €

e) Terceira hora 0,82 €

SECÇÃO VI

Ocupação de terrenos na Praia de Faro 

Artigo 40.º 1,84 €

Ocupação do subsolo com depósitos subterrâneos, de torre ou superfície:

Ocupação de subsolo com tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes

Outras construções ou instalações no subsolo:

Ocupação do espaço público com instalações abastecedoras de carburantes, ar ou água, por bomba ou aparelho e por ano ou fracção:

Taxas para parcómetros a aplicar em cada uma das zonas de estacionamento limitado, tendo em atenção o disposto em Regulamento 

Municipal para as Zonas de Estacionamento Limitado:

Outras construções ou instalações no subsolo, com excepção de bombas abastecedoras, não incluídas nos artigos anteriores, por metro

quadrado ou fracção e por mês ou fracção

Depósitos subterrâneos, de torre ou superfície, com excepção dos destinados a bombas abastecedoras, por metro cúbico ou fracção e

por ano

O tempo de estacionamento encontra-se limitado a 3 horas.

Ocupação de terrenos na praia de Faro, por metro quadrado ou fração e por mês
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SECÇÃO VII

Outras ocupações de infra-estruturas e bens públicos

Artigo  41.º

1. Taxa de ligação à central 434,71 €

2. Taxa mensal 54,38 €

SECÇÃO VIII

Depósito no âmbito de medidas de tutela da legalidade

Artigo 41.º-A

a) Até 10 m2 de área de depósito ocupada, por dia 14,00 €

b) Área de depósito ocupada superior a 10 m2, por dia 27,90 €

CAPÍTULO IV

Mercados, feiras e venda ambulante

SECÇÃO I

Actividades em mercados, feiras, venda ambulante e venda de artesanato 

Artigo 42.º

1. Inscrição e emissão de cartão 6,54 €

2. Renovação de cartão (anual) 3,17 €

3. Emissão de segunda via e averbamentos, a requerimento dos interessados 3,58 €

4. Outras emissões de cartões em mercados e feiras 6,54 €

SECÇÃO II

Ocupação em mercados, feiras e venda ambulante

Artigo 43.º

Vendedores de artesanato, por metro quadrado ou fracção e por mês  1,53 €

Artigo 44.º

1.

10,83 €

2.

10,83 €

Artigo 45.º

1.

6,54 €

2.

1,84 €

3. Carros de mão, ciclomotores, motociclos (incluindo triciclos e quadriciclos), por mês ou fracção 3,58 €

4. Veículos, reboques, semirreboques, autocaravanas, rulotes, atrelados e outros não especificados, por mês ou fração 33,73 €

Artigo 46.º

1.  Lojas:

a) Com área até 25 m2, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção 1,43 €

b) Com área superior a 25 m2, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção 0,61 €

2.

1,23 €

Artigo 47.º

Por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção 3,27 €

Detectores de incêndio:

Depósito de mobiliário urbano, publicidade, respetivos suportes ou materiais:

Vendedores em mercados e feiras, ambulantes e de artesanato:

Vendedores de artesanato:

Venda ambulante em locais fixos:

Venda ambulante sem locais fixos:

Lojas, tendas, barracas e outras instalações semelhantes:

Talhos:

Tendas, barracas e outras instalações semelhantes, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção

Utilizando unidades móveis afectas ao exercício do comércio, indústria e prestação de serviços, por cada por mês ou fracção 

Ocupação de espaço público por tabuleiros, mesas, bancas, carros de mão, ciclomotores, motociclos (incluindo triciclos e quadriciclos),

viaturas, reboques, semirreboques, autocaravanas, barracas, rulotes, atrelados e outros não especificados, por metro quadrado ou

fração e por mês ou fração

Ocupação de espaço público com equipamento pertença do Município, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção . . .  

Utilizando tabuleiros, mesas, banca ou outros não especificados, por metro quadrado ou fracção e por mês ou fracção 
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Artigo 48.º

1. Lugares de terrado, até 2 metros de fundo, por metro linear ou fracção, de frente para arruamento de mercado:

a) Produtos agrícolas, utilizando bancas, mesas ou outros materiais ou instalações do Município, por dia 0,41 €

b) Produtos de pesca, utilizando bancas, mesas ou outros materiais ou instalações do Município, por dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,61 €

c) Não utilizando materiais do Município, por dia . . . . . . . . . . . . . . . .  0,41 €

2. Restante área de terrado, sem frente:

a) Para feirantes, por metro quadrado ou fracção e por dia . . . . . . . . 0,10 €

b) Para venda de animais, por animal e por dia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,10 €

3. Bancas, de frente para arruamento do mercado:

a) Bancas permanentes, por mês ou fracção 0,10 €

b) Lugares marcados, por metro linear ou fracção e por dia 0,20 €

c) Lugares acidentais, por metro linear ou fracção e por dia 0,10 €

Artigo 49.º

1. Local privado para depósito, armazenagem ou refrigeração, por metro quadrado ou fracção:

a) Depósito ou armazém de utilização ou acesso privativos, por mês  7,67 €

b) Espaço demarcado em depósito ou armazém comum, por dia 0,41 €

c) Espaço demarcado em depósito ou armazém comum, por mês 7,67 €

d) Espaço demarcado em câmara de refrigeração, por dia 0,41 €

e) Espaço demarcado em câmara de refrigeração, por mês 7,67 €

2.

0,10 €

3. Outras instalações especiais, por metro quadrado ou fracção e por dia 0,41 €

4. Entrada de volumes, quando sobre eles não incida a taxa de ocupação prevista nos números anteriores, por cada 0,10 €

SECÇÃO III

Feiras

Artigo 50.º 0,10 €

CAPÍTULO V

Cemitérios

SECÇÃO I

Licenças

Artigo 51.º

Obras em jazigos e sepulturas:

a) Construção, ampliação ou modificação de jazigos, por jazigo Valor fixado para

obras 

particulares

b) Revestimento em mármore de sepultura, por sepultura Valor fixado para

obras 

particulares

SECÇÃO II

Taxas

Artigo 52.º

1. Em covais:

a) Sepulturas temporárias (uma profundidade) 14,41 €

b) Sepulturas perpétuas (uma profundidade) 57,95 €

2. Em jazigos particulares com carácter de perpetuidade, por cada 18,19 €

3. Em jazigos municipais e sua ocupação (vulgo gavetões):

Manutenção e guarda de volumes ou taras deixadas nos lugares de terrado, desde a hora de fecho do mercado até à sua abertura, por

volume e por dia

Terrado:

Depósito ou armazém, câmara de refrigeração, manutenção, entrada e guarda de volumes:

Licenças diversas:

Inumações:

Ocupação de espaço, por metro quadrado ou fracção, e por dia 
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a) Por cada período de um ano ou fracção 11,96 €

b) Com carácter de perpetuidade, em compartimento de 1º piso 1.086,73 €

c) Com carácter de perpetuidade, em compartimento de 2º e 3º piso 1.448,87 €

d) Com carácter de perpetuidade, em compartimento de 4º piso 724,59 €

Artigo 53.º

Cada ossada:

a) Por ano ou fracção 19,62 €

b) Com carácter perpétuo, em compartimento dos 1º, 5º e 6º pisos .  181,22 €

c) Com carácter perpétuo, em compartimento dos 2º, 3º e 4º pisos .  217,41 €

Artigo 54.º

a) Por ano ou fracção, primeiras cinzas 16,15 €

b) Por 5 anos, primeiras cinzas 75,64 €

c) Por 25 anos, primeiras cinzas 377,88 €

d) Cinzas subsequentes, até ao limite de quatro, por cada - alínea a)  6,54 €

e) Cinzas subsequentes, até ao limite de quatro, cada - alínea b) 6,54 €

f) Cinzas subsequentes, até ao limite de quatro, cada - alínea c) 6,54 €

Artigo 55.º

Por cada ossada, incluindo limpeza e transladação dentro do cemitério 16,15 €

Artigo 56.º

1. Pelo período de 24 horas ou fracção 14,41 €

2. Pelo período de 15 dias ou fracção (para efeitos de obras) 29,03 €

Artigo 57.º

1. Para sepultura perpétua 724,59 €

2. Para jazigos, por metro quadrado 434,71 €

Artigo 58.º

1. Colocação de grade ou semelhante 14,41 €

2. Colocação de símbolos religiosos 5,42 €

3. Construção de bordadura e sua conservação durante o período de inumação, em argamassa de cimento 36,29 €

4. Colocação da floreira em sepultura ou jazigo 5,42 €

Artigo 59.º

Utilização de capela, incluindo banqueta, tarima e tocheiros . . . . . . . . 7,36 €

Artigo 60.º

Remoção de caixão para reparação ou remoção de tampas ou revestimentos 29,03 €

Artigo 61.º

1. Trasladação 21,77 €

2. Utilização de carreta 7,36 €

3. Calafetagem de gavetões ou emparedamento 14,41 €

4. Reabertura do cemitério fora das horas regulamentares (em dia normal) 36,29 €

5. Serviços de sábados, domingos e feriados 36,29 €

6.

7,36 €

7. Averbamento em alvarás de concessão de terrenos em nome do novo proprietário:

a) Jazigos (classe sucessiva, nos termos do artigo 2133.º do Código Civil) 29,03 €

b) Sepulturas (classe sucessiva, nos termos do artigo 2133.º do Código Civil) 21,77 €

c) Jazigos (outros casos) 239,18 €

d) Sepulturas (outros casos) 94,24 €

8. Utilização de câmara frigorífica:

Ocupação de ossários municipais:

Ocupação de columbários municipais:

Exumação:

Depósito transitório de caixões:

Tratamento de sepulturas e sinais funerários:

Concessão de terrenos:

Utilização de capela e sua decoração:

Serviço prestado por cada funcionário fora das horas regulamentares, cada meia hora ou fracção (taxa a acumular com a dos números 4

e 5) 

Remoções:

Serviços diversos:
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a) Particulares, por cada período de 24 horas 15,84 €

b) A solicitação de entidades, por cada período de 24 horas 15,84 €

Artigo 62.º

1. Jazigos 20,34 €

2. Sepulturas perpétuas ou ossários 20,34 €

3. Emissão de segunda via de alvará 20,34 €

CAPÍTULO VI

Higiene e salubridade públicas

SECÇÃO I

Serviço médico veterinário 

Artigo 63.º

1. Para verificação das condições higiosanitárias (a pedido dos interessados), por vistoria 21,77 €

2. Vistoria posterior, resultante de obrigação imposta ao particular de realização de arranjos ou adaptação do veículo 21,77 €

Artigo 64.º

1. No posto sanitário, nas horas normais de serviço, por cada 29,54 €

2. Fora das horas normais de serviço, acresce à taxa anterior 36,39 €

Artigo 65.º

1.  Inspecção de produtos, pedida pelos interessados, no posto sanitário, nas horas normais de serviço, por cada 29,54 €

2.

34,96 €

Artigo 66.º

Emissão de certificado sanitário, por cada 41,50 €

Artigo 67.º

Outras acções sanitárias não previstas nos artigos anteriores, por cada 41,50 €

CAPÍTULO VII

Publicidade*

(Suportes publicitários e afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias)

Artigo 68.º

1. Anúncios luminosos, iluminados, electrónicos e semelhantes por metro quadrado ou fracção e por ano 14,41 €

2. Publicidade corrida (display), por metro quadrado ou fracção e por ano 14,41 €

Artigo 69.º

1,84 €

Artigo 70.º

1. Mastros-bandeira, bandeiras e similares, por cada e por mês 3,68 €

2. Bandeiras de leilão, por cada e por mês 3,68 €

Artigo 71.º

Exposição no exterior dos estabelecimentos ou prédios onde aqueles se encontrem:

a) De jornais, revistas ou livros, por metro quadrado ou fracção e por ano 7,36 €

b) De fazendas e de outros objectos, por metro quadrado e por ano  10,94 €

c) De publicidade em mesas, cadeiras e chapéus de sol, por unidade e por mês 0,82 €

Artigo 72.º

1. Aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros aparelhos, fazendo emissões directas, com fins publicitários, na ou para a via

pública:
a) Por dia 7,36 €

b) Por semana 36,29 €

Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua medição, por metro linear ou fracção e por ano 

Inspecção de produtos, pedida pelos interessados, no posto sanitário, fora das horas normais de serviço, acresce à taxa anterior

Processos administrativos de averiguações respeitantes a titularidade de direitos sobre:

Vistorias a veículos:

Junta de recurso:

Inspecção de produtos:

Emissão de certificado sanitário:

Outras acções sanitárias:

Anúncios luminosos, publicidade corrida:

Frisos luminosos:

Mastros-bandeira, bandeiras e similares:

Exposição no exterior dos estabelecimentos:

Publicidade sonora:
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c)    c)  Por mês 144,94 €

2.

7,36 €

Artigo 73.º

1. Transportes colectivos, por metro quadrado e por anúncio ou reclamo e por ano:

a) No exterior 7,36 €

b) No interior, sendo visível do exterior 3,68 €

2. Em táxis, por painel, por veículo e por ano:

a) No exterior 10,94 €

b) No interior, sendo visível do exterior 3,68 €

3. Através de inscrição em veículo, por veículo e por ano 18,30 €

4. Noutros meios terrestres, por metro quadrado, ou da face do anúncio ou reclamo:

a) Por dia 0,41 €

b) Por semana 1,53 €

c) Por mês 5,01 €

5. Distribuição de impressos publicitários na via pública:

a) Concessão de exclusivo, por concurso público 29,13 €

b) Não havendo exclusivo, por dia 29,13 €

6. Promoção e publicidade de produtos na via pública, por dia . . . . . .  29,13 €

Artigo 74.º

Placas de proibição de afixação de anúncios, por cada e por ano 3,68 €

Artigo 75.º

Vitrinas, mostradores e semelhantes, em lugar que enteste com a via pública, por metro quadrado ou fracção e por ano 5,42 €

Artigo 76.º

Chapa, placa, tabuleta, letras soltas ou símbolos e semelhantes, por ano:

a) Até 1 m2 10,94 €

b) Até 2 m2 18,30 €

c) Até 3 m2 21,77 €

d) Mais de 3 m2 57,95 €

Artigo 77.º

Bandeirolas em candeeiros ou postes, por metro quadrado:

a) Por trimestre 10,94 €

b) Por semestre 21,77 €

c) Por ano 108,75 €

Artigo 78.º

Cartazes, de papel ou tela, a afixar em vedações, tapumes, muros, paredes e locais semelhantes, confinantes com a via pública, onde não

haja o indicativo de ser proibida aquela afixação, por cartaz e por dia:

Até 2 m2 de superfície 0,41 €

Mais de 2 m2, por cada metro quadrado 0,82 €

Artigo 79.º

Publicidade em cadeiras, mesas, guarda-sóis ou toldos, por metro quadrado e por mês 0,82 €

Artigo 80.º

1. Painéis e totens, por metro quadrado e por mês:

a) Ocupando a via ou espaço público 2,04 €

b) Não ocupando a via ou espaço público 1,43 €

2. Múpis, colunas publicitárias e semelhantes, por metro quadrado e por mês:

a) Ocupando a via ou espaço público 1,43 €

b) Não ocupando a via ou espaço público 1,02 €

Bandeirolas:

Cartazes:

Publicidade em cadeiras, mesas, guarda-sóis ou toldos:

Painéis, totens, múpis, colunas publicitárias e semelhantes:

Aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros aparelhos, fazendo emissões directas, com fins publicitários, na ou para a via

pública, com instalações móveis, por dia ou fracção

Publicidade móvel:

Placas de proibição de afixação de anúncios:

Vitrinas, mostradores e semelhantes:

Chapa, placa, tabuleta, letras soltas ou símbolos e semelhantes:
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Artigo 81.º

Publicidade em blimps, balões, zepelins, insufláveis e semelhantes no ar, por dispositivo:

a) Por dia 3,58 €

b) Por semana 29,03 €

Artigo 82.º

1. Faixas anunciadoras de pano, plástico, papel ou tela, atravessando a via pública, por metro quadrado ou fracção:

a) Por semana 3,17 €

b) Por mês 12,98 €

c) Por ano 323,81 €

2. Faixas anunciadoras de pano, plástico, papel ou tela, junto a fachada de edifício, paralelo à via pública, por metro quadrado ou fracção:

a) Por semana 2,15 €

b) Por mês 8,69 €

c) Por ano 215,98 €

Artigo 83.º

10,83 €

Artigo 84.º

1. Sendo mensurável em superfície, por metro quadrado da área incluída na face da moldura ou num polígono rectangular envolvente da

superfície publicitária:
a) Por mês 1,33 €

b) Por ano 19,52 €

2. Quando apenas mensurável linearmente, por metro:

a) Por mês 1,33 €

b) Por ano 4,29 €

3. Quando não mensurável de harmonia com as alíneas anteriores:

a)  Por mês 2,76 €

b) Por ano 27,90 €

4. Campanhas publicitárias de rua, por dia 60,20 €

Artigo 85.º 62,96 €

 Observação:  As taxas dos anúncios fixos autorizados a serem colocados fora dos prédios onde se encontre o respectivo 

estabelecimento ou onde se fabrique ou vendam os objectos, serão cobradas pelo dobro do valor previsto no presente Capítulo, salvo 

quando respeitantes às taxas previstas nos artigos 74.º, 75.º e 78.º da tabela.

Publicidade em blimps, balões, zepelins, insufláveis e semelhantes:

Faixas anunciadoras:

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

Tabuletas, placas ou quadros publicitários de dupla face:

Pintura de sinalética de estacionamento proibido 

Tabuletas, placas ou quadros publicitários de dupla face, colocados ou suspensos em candeeiros ou colunas de iluminação pública, ou

em transportes colectivos, até 1 m2, por cada e por mês 
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