
Valor 

(euros)

Unidade de 

cálculo

19,42 Ato

27,19 Ato

58,27 Ato

58,27 Ato

19,42 Ato

44,68 Ato

25,25 Ato

34,96 Ato

23,31 Ato

34,96 Ato

34,96 Ato

58,27 Ato

20,40 Ato

151,51 Ato

25,25 Ato

38,85 Ato

25,25 Ato

99,07 Ato

99,07 Ato

   1.20. Atribuição do direito de ocupação de 

espaço publico para  venda ambulante  

   1.21. Autorização para a realização de 

feiras em espaços públicos ou privados

   1.22. Atribuição de espaço de venda em 

feiras realizadas em recintos publicos

   1.15. Licença de veículos de táxi 

   1.16. Renovação da licença de veículos de 

táxi 

   1.17. Licença de exploração do domínio 

público 

   1.18. Licença de utilização privativa do 

domínio público 

   1.19. Licença para afixação e inscrição de 

mensagens publicitárias

   1.9. Licença para realização de 

espectáculos ou divertimentos público nas 

vias, jardins e demais lugares públicos ao ar 

livre

   1.10. Licença para utilização de fogo-de-

artifício ou outros artefactos pirotécnicos

   1.11. Licença para realização de fogueiras 

tradicionais de Natal e dos Santos Populares

   1.12. Licença para o uso do fogo para 

renovação de pastagem e eliminação de 

restolho também designada por queimada

    1.3. Licença de instalação e de 

funcionamento de recintos itinerantes

    1.4. Licença de instalação e 

funcionamento de recintos improvisados

    1.5. Licença do exercício da actividade de 

guarda-nocturno 

    1.6. Licença especial de ruído 

    1.8. Licença para realização de 

acampamentos ocasionais 

CAPÍTULO I 

Taxas pela apreciação de pedidos

1. Pedidos de licenças, autorizações, 

pareceres e outros actos:

     1.1. Licença de venda ambulante de        

lotarias 

     1.2. Licença de arrumador de automóveis 

TAXAS EM GERAL

Código/Descrição

Taxas

TABELA GERAL DE TAXAS MUNICIPAIS

ANEXO I



Valor 

(euros)

Unidade de 

cálculo

Código/Descrição

Taxas

14,57 Ato

14,57 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

36,91 Ato

58,27 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

9,71 Ato

0,00

40,79 Ato

   2.14. Parte a acrescer às taxas previstas em 

2.1. a 2.13 sempre que sejam solicitados 

documentos em suporte digital

3. Prestação de serviços administrativos: 

   3.1. Informações escritas 

   2.9. Atestados ou documentos análogos e 

confirmações 

   2.10. Rubricas em livros, processos e 

documentos 

   2.12 Elaboração e emissão de outros 

documentos não referidos nos números 

anteriores

   2.3. Certidões de documentos 

   2.4. Autenticação de reproduções de 

documentos 

    2.5. Termos de abertura e encerramento 

   2.6. Termos de entrega de documentos 

   2.7. Documentos em substituição de 

outros destruídos ou extraviados

CAPÍTULO II

Taxas pelo deferimento de pedidos 

2. Elaboração e emissão de documentos 

administrativos: 

   2.1. Autos 

   2.2. Alvarás 

   1.26. Parecer para efeitos de 

reconhecimento de fundações constituídas e 

com sede no município

   1.27. Averbamentos em matéria não 

conexa com a urbanização e a edificação

   1.29. Mera comunicação prévia 

apresentada através do «Balcão do 

Empreendedor»

   1.30.  Autorização  apresentada através do 

«Balcão do Empreendedor»

   1.31. Apreciação de outros pedidos, 

solicitações ou requerimentos não 

expressamente previstos nos números 

anteriores

   1.23. Autorização para inumação, 

exumação, transladação e cremação e 

outras utilizações dos cemitérios municipais

   1.24. Autorização especial para utilização 

de vias públicas municipais afecta ao trânsito 

de veículos

   1.25. Parecer para reconhecimento de 

utilidade pública administrativa de pessoas 

colectivas constituídas e com sede no 

município



Valor 

(euros)

Unidade de 

cálculo

Código/Descrição

Taxas

5,83 Ato

8,74 Ato

93,24 Ato

5,83 Ato

52,45 Ato

4,86 Ato

9,71 Ato

14,57 Ato

29,14 Ato

Ato

Ato

0,04 dia/m    dia/m2

2,70 ano/m     ano/m2

2,70 ano/m     ano/m2

0,39 dia/m    dia/m2

57,16 Ato

97,17 Ato

       4.3.1. Inumações em covais 

       4.3.2. Inumações em jazigos  

4.1.2. Ocupação do solo com infraestruturas 

(taxa com referência ao ano) *

4.1.2.1. Ocupação do solo – m/m
2

4.1.2.2. Ocupação do subsolo  – m/m2

(*) - Solo em espaço urbano das freguesias rurais tem 50% de abatimento

   4.2. Afixação ou inscrição de publicidade, 

independentemente do domínio (referência 

ao dia por m ou m2)

   4.3. Utilização dos cemitérios municipais: 

        3.7.2. Pesquisas a documentos emitidos 

nos últimos 5 anos com referência a 

processos devidamente identificados pelo 

interessado

       3.7.3. Pesquisas a documentos emitidos 

há mais de 5 anos com referência a 

processos devidamente identificados pelo 

interessado

       3.7.4. Pesquisas a documentos ou a 

processos não identificados pelo interessado

4. Ocupação do domínio público municipal: 

   4.1. Ocupações e utilizações em geral:

 4.1.1. Ocupação do espaço aéreo nos casos 

em que a utilização pretendida obste à 

normal utilização e ocupação do solo 

   3.3. Buscas e exames 

   3.4. Efectivação de registos de máquinas 

automáticas, mecânicas, eléctricas e 

electrónicas de diversão

   3.5. Efectivação de outros registos não 

referidos no números anteriores e de 

notificações por via postal

   3.6. Outras diligências administrativas não 

previstas nos números anteriores

   3.7. Parte variável a acrescer às taxas 

previstas em 3.1. a 3.6. sempre que os 

serviços a prestar impliquem pesquisa em 

arquivo:

        3.7.1. Pesquisas a documentos emitidos 

no ano em curso com referência a processos 

devidamente identificados pelo interessado

   3.2. Afixação de editais relativos a 

pretensões que não sejam de interesse 

público



Valor 

(euros)

Unidade de 

cálculo

Código/Descrição

Taxas

57,16 Ato

97,17 Ato

97,17 Ato

74,31 Ato

1200,38 Ato

205,78 Ato

2286,43 Ato

285,80 Ato

1143,22 Ato

97,17 Ato

708,79 Ato

182,91 m2

743,09 m2

8,57 dia

182,91 m2/ano ou fração

       4.3.9.2. Por período de 100 anos 

        4.3.10. Depósito transitório de caixões

        4.3.11. Outras utilizações dos cemitérios 

municipais

            4.3.8.1. Por cada ano ou fracção 

(adultos)

          4.3.8.2. Por período de 100 anos 

(adultos)

         4.3.8.3. Por cada ano ou fracção 

(crianças) 

        4.3.8.4. Por período de 100 anos 

(crianças)  

   4.3.9. Concessão de terrenos para jazigos :

       4.3.9.1. Por cada ano ou fracção 

              4.3.6.1. Por cada ano ou fracção

              4.3.6.2. Por período a 100 anos

     4.3.7. Ocupação de jazigos municipais:

             4.3.7.1. Por cada ano ou fracção 

             4.3.7.2. Por período de 100 anos 

    4.3.8. Concessão de terrenos para 

sepultura :

       4.3.3. Inumações em local de 

consumpção aeróbia 

      4.3.4. Exumações  

      4.3.5. Trasladações 

      4.3.6. Ocupação de ossários municipais :


