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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  18  DE 

NOVEMBRO DE 2011. ------------

- - - Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano dois mil e onze, nesta cidade de 

Valença e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de 

Valença sob a presidência do Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes,  com a 

presença dos Vereadores Manuel Rodrigues Lopes, José Manuel Temporão Monte e 

Elisabete  Maria  Lourenço de  Araújo Domingues.  Secretariou  a  Chefe  de Divisão 

Administrativa,  Paula  Cristina  Pinheiro  Vasconcelos  Mateus.  E,  tendo  tomado os 

lugares que lhes estavam destinados, verificaram-se  as faltas, desde já consideradas, 

justificadas dos Vereadores Senhores José Luís Serra Rodrigues,  Fernando Pereira 

Rodrigues e Maria Ângela de Lima Evangelista, por motivos profissionais, de apoio à 

família e de luto, respetivamente, tendo de seguida declarado aberta a reunião pelas 

nove horas.  ---------------------------------------------------------------------------------------

- - - Antes de se passar à ordem do dia o Sr. Presidente  propôs que o executivo 

municipal  efetua-se um voto de pesar endereçado à Vereadora Srª Drª. Maria Ângela 

de Lima Evangelista e filho pelo falecimento do seu marido, tendo enaltecido a forma 

como o falecido Sr.  António Alves exerceu profissionalmente as  suas funções no 

centro de Saúde de Valença durante muitos anos. A Câmara Municipal aprovou a 

proposta de voto de pesar a apresentar à família. --------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO  1  -  REGULAMENTO  DAS  TAXAS  E  LICENÇAS  EM  VIGOR  E 

RESPETIVA TABELA:-  Foi presente a proposta de Regulamento Municipal das 

Taxas e Licenças em vigor  e respetiva tabela, que seguidamente se transcreve:--------

   “REGULAMENTO MUNICIPAL DAS TAXAS E LICENÇAS EM VIGOR
NO MUNICÍPIO DE VALENÇA

Preâmbulo

Com o presente Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças, pretende-se simplificar 
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procedimentos  por  forma  a  melhorar  o  serviço  prestado,  com  respeito  pelos 

princípios  da legalidade, igualdade e imparcialidade, elaborado nos termos da Lei 

das Autarquias Locais,  do novo Regime das Taxas das Autarquias Locais,  da Lei 

Geral Tributária, do Código de Procedimento e  do Processo Tributário e do Código 

de Procedimento Administrativo.

Os montantes a cobrar correspondem aos custos direta e indiretamente suportados 

com a prestação de serviços e fornecimento de bens, ao benefício que o particular 

retira da utilização de um bem público, semipúblico ou do domínio municipal e à 

remoção do obstáculo jurídico ao exercício de determinadas atividades com base nos 

princípios da fundamentação económico-financeira das taxas e da sua equivalência 

jurídica.

Neste sentido, propõe-se submeter o presente projeto de Regulamento a discussão 

pública nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, para 

recolha de sugestões dos interessados, durante o prazo de 30 dias.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

SECÇÃO I

Artigo 1º

Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 238.º e 241.º 

da  Constituição  da  República  Portuguesa,  na  redação  introduzida  pela  Lei 

Constitucional 1/2005, de 12 de agosto; alínea a) e e) do n.º 2 do artigo 53º e alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que estabelece o Regime Jurídico do Funcionamento 

dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias; dos artigos 4º, 5º e 8º da Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais; dos artigos 15.º e 16º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, que aprova a Lei 

das  Finanças  Locais  e  do  Decreto-Lei  n.º  442/91  de  15  de  novembro  com  as 

alterações subsequentes, que aprova o Código do Procedimento Administrativo.
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Artigo 2º

Âmbito

O Regulamento e respetiva Tabela de Taxas e Licenças Municipais que dele faz parte 

integrante, estabelece as normas que regulam a incidência, a liquidação, e a cobrança 

de taxas, licenças e outras receitas pelo uso e aproveitamento de bens do domínio 

público  ou  privado  do  município,  pela  remoção  de  obstáculos  ao  exercício  de 

determinadas atividades e pela prestação de serviços.

SECÇÃO II

INCIDÊNCIA

Artigo 3º

Incidência objetiva

As  taxas  previstas  no  Regulamento  e  Tabela  incidem  genericamente  sobre  as 

utilidades, serviços ou bens prestados aos particulares ou geradas pela atividade do 

Município  e  ainda  sobre  a  remoção  de  obstáculos  jurídicos  ao  exercício  de 

determinadas atividades ou operações.

Artigo 4.º

Incidência subjetiva

1 – O sujeito ativo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação de pagamento 

de  taxas  previstas  na  Tabela  de  Taxas  e  Licenças  Municipais  anexa  ao  presente 

Regulamento é o Município de Valença.

2  –  Consideram-se  sujeitos  passivos  da  prestação  tributária  prevista  no  número 

anterior,  todas  as  pessoas  singulares  ou  coletivas  e  as  entidades  legalmente 

equiparadas que, nos termos da lei e regulamentos municipais, estejam vinculados ao 

cumprimento  da obrigação  de  pagamento  das  taxas,  licenças  e  outras  receitas  ao 

Município de Valença.

3 – Caso sejam vários sujeitos passivos, todos são solidariamente responsáveis pelo 

pagamento, salvo disposição em contrário.

Artigo 5.º

Fórmula de cálculo do valor das taxas
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1  –  O  valor  das  taxas  e  licenças  foi  fixado  de  acordo  com  os  princípios  da 

equivalência jurídica e da proporcionalidade, tendo em conta os custos da atividade 

dos órgãos e serviços do Município, do benefício auferido pelo particular bem como 

do incentivo ou desincentivo à prática de certos atos e operações.

2 – O cálculo das taxas referidas no número anterior é apurado com base na seguinte 

fórmula:

Valor da taxa=( custos diretos+custos indiretos) x beneficio do particular x (1 + 

desincentivo) x ( 1 - custo social).

Artigo 6º

Fundamentação económico-financeira

A fundamentação económico-financeira do valor das taxas e licenças previstas na 

tabela constam do Relatório de Suporte à Fundamentação Económico Financeira das 

Taxas.

CAPITULO II

SECÇÃO I

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Artigo 7.º

Regras relativas à liquidação

1 – A liquidação das taxas previstas na Tabela consiste na determinação do montante 

a  pagar  e  resulta  da  aplicação  dos  indicadores  nela  definidos  e  dos  elementos 

fornecidos pelos interessados, sendo objeto de arredondamento à unidade da décima 

do euro, a fazer por excesso quando a última casa decimal apresente valor igual ou 

superior a cinco e a fazer por defeito quando apresente valor inferior a cinco.

2  –  Sem  prejuízo  do  procedimento  inerente  à  auto  liquidação  de  taxas,  deve  a 

notificação  da  liquidação  das  mesmas  conter  a  sua  fundamentação,  o  montante 

devido,  o  prazo  para  pagamento  voluntário,  meios  de  defesa  contra  o  ato  de 

liquidação, menção expressa do autor do ato e competência do mesmo, bem como a 

advertência que o não pagamento no prazo estabelecido implica a cobrança coerciva 

da dívida, quando a este haja lugar.

4



18 – NOVEMBRO - 2011

A T A     Nº    25/2011

3 – Às taxas e licenças constantes da Tabela é acrescentado, quando devido, o IVA à 

taxa legal em vigor e o imposto de selo.

4 – A prestação de declarações inexatas e a falsidade dos elementos fornecidos pelos 

particulares  para  efeitos  de  liquidação  de  taxas  que  ocasionem  a  cobrança  de 

importâncias  inferiores  às  devidas,  constitui  contraordenação  punível  com coima 

graduada nos termos do disposto no presente regulamento.

5 – Com o deferimento do pedido de licença ou de autorização são liquidadas as 

taxas previstas no presente regulamento.

Artigo 8.º

Revisão do ato de liquidação

1 – Pode haver revisão do ato de liquidação por iniciativa do serviço do sujeito ativo, 

do sujeito  passivo ou oficiosamente,  nos  termos e  prazos  definidos  na  Lei  Geral 

Tributária e com fundamento em erro de facto ou de direito.

2 – Quando se verifique que na liquidação das taxas se cometeram erros imputáveis 

aos  serviços  municipais  e  dos  quais  tenha  resultado  prejuízo  para  o  Município, 

promover-se-á de imediato, a liquidação adicional se, sobre o facto tributário, não 

houver decorrido 4 anos.

3 – A notificação da liquidação adicional deverá conter as menções referidas no n.º 2 

do artigo anterior.

4 – Quando tenha sido liquidada quantia superior à devida, devem os serviços, no 

prazo de 30 dias, mediante despacho do órgão com competência para o ato, proceder 

à restituição da importância indevidamente paga.

Artigo 9.º

Auto liquidação

1  –  A auto  liquidação  das  taxas  previstas  na  Tabela  só  é  admitida  nos  casos 

especificamente previstos na lei, e consiste na determinação, pelo sujeito passivo da 

relação jurídico-tributária, do montante a pagar, aplicando-se-lhe com as necessárias 

adaptações, as disposições relativas à liquidação.

2 – Nos casos  previstos  no número anterior,  o  sujeito  passivo pode solicitar  aos 
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serviços competentes informação sobre o montante previsível da taxa a pagar.

Artigo 10.º

Formas de Pagamento

1 – As taxas e licenças são pagas em moeda corrente, multibanco, cheque ou vale 

postal.

2 – Quando o pagamento for efetuado por cheque, deve o mesmo ser endossado ao 

Município de Valença.

3 – A falta de pagamento das taxas e licenças constantes da presente tabela nos prazos 

estipulados,  pode  determinar  a  imediata  instauração  de  processo  para  efeitos  de 

execução fiscal, nos casos legalmente admitidos.

4 – As taxas devidas pela realização de vistorias são pagas no momento da entrega do 

requerimento sem a qual a pretensão não terá seguimento.

Artigo 11.º

Pagamento em prestações

1 – O pagamento em prestações só pode ser autorizado para taxas cujo valor anual 

seja igual ou superior a  € 500,00 no máximo de 4 prestações anuais, à exceção das 

que tenham regulamentação específica, acrescido de juros à taxa legal em vigor.

2  –  O  pedido  de  pagamento  da  taxa  em  prestações  é  realizado  através  de 

requerimento do interessado, dentro do prazo de pagamento voluntário da taxa,  o 

qual deve conter a identificação do requerente, a natureza da dívida, o número de 

prestações pretendidas e os motivos que fundamentam o pedido.

3 – O pagamento fracionado é autorizado pelo membro do executivo com delegação 

de  competências  na  área  financeira  e  apenas  em casos  de  evidente  insuficiência 

financeira dos requerentes.

4  –  O  pedido  deve  ser  acompanhado  de  cópias  integrais  das  declarações  de 

rendimentos entregues ao Fisco.

5  –  O  não  pagamento  de  uma  prestação  na  data  devida  implica  o  vencimento 

automático das restantes prestações.

SECÇÃO II
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PROCEDIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO

Artigo 12º

Liquidação

1 – As taxas anuais são cobradas antecipadamente, no correspondente à fração do 

respetivo ano civil e pagas até ao último dia útil anterior ao inicio do período da 

licença.

2 – A sua renovação é automática, sendo a cobrança efetuada pelo valor do ano em 

curso com pagamento até ao último dia útil do mês anterior à sua renovação, sem 

prejuízo do disposto nos respetivos regulamentos.

3 – A opção pelo pagamento fracionado gera a obrigação do pagamento da taxa em 

prestações trimestrais, sendo pago no mês de fevereiro os dois primeiros trimestres, 

em junho o terceiro trimestre e em setembro o quarto trimestre.

Ao valor  das  prestações  é  aplicada uma taxa de penalização de 3% ao trimestre, 

sendo a penalização acumulada de 12% ao ano.

4 – A falta de pagamento das taxas nos prazos previstos implica a cobrança de juros 

de mora à taxa legal em vigor.

5 – Sempre que o período de validade do licenciamento pretendido exceda um ano, a 

licença será válida até ao final do ano civil em que for emitida, renovando-se a partir 

daí por períodos anuais sucessivos, salvo se:

a) A Câmara Municipal notificar o titular da licença em sentido contrário, por 

escrito e com a antecedência mínima de vinte dias antes do termo do prazo 

respetivo;

b) O titular comunicar à Câmara Municipal intenção contrária por escrito e com 

antecedência mínima de quinze dias antes do termo do prazo estabelecido 

para a licença.

6 – Renovada a licença nos termos do número anterior, o Município notificará, por 

correio simples, o titular licença para pagamento da correspondente taxa.

7 – O pagamento da taxa pela renovação da licença poderá, ainda, ser efectuado: 
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a) Nos 30 dias seguintes com a aplicação de uma sobretaxa de 25%; 

b) Nos 60 dias seguintes com a aplicação de uma sobretaxa de 50%.

8 – Findo os prazos enunciados nos números anteriores, a licença caduca nos termos 

gerais.

CAPITULO III

ISENÇÕES E REDUÇÕES DE TAXAS

Artigo 13.º

Isenções Subjetivas

1 – Estão isentos do pagamento das taxas e licenças previstas neste Regulamento:

a) O  Estado,  as  Regiões  Autónomas  e  qualquer  dos  seus  serviços, 

estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, compreendendo os 

institutos  públicos,  que  não  tenham  caráter  empresarial,  bem  como  os 

municípios e freguesias e as suas associações, nos termos da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de janeiro;

b) As Entidades a quem a lei confira tal isenção;

c) As petições e reclamações apresentadas ao abrigo da lei nº 43/90, de 10 de 

agosto;

d) Os canídeos de acompanhamento de invisuais;

e) A inumação de indigentes bem como as dos nados-mortos, a requisição dos 

serviços de saúde;

f) Os deficientes em relação aos velocípedes que se destinem ao seu próprio 

transporte.

2  –  Entidades  ou  indivíduos,  em  casos  excecionais  devidamente  justificados, 

comprovados pela  Câmara Municipal,  da globalidade ou parte  dos montantes  das 

taxas  e  licenças,  quando  estejam  em  causa  situações  de  calamidade  ou  o 

desenvolvimento económico ou social do Município.

3 – A Câmara Municipal poderá equiparar à situação de calamidade, após avaliação 

pelos  serviços  competentes,   as  situações  individuais  ou  familiares  de  extrema 
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insuficiência  económica,  dispensando-as  de taxas  e  despesas  pelas  concessões  de 

licenças ou autorizações, seja qual for a espécie de serviço ou concessão.

4  –  Outros  casos  não  especialmente  previstos  mediante  deliberação  da  Câmara 

Municipal.

5  –  A isenção  deve  ser  requerida  pelo  sujeito  passivo,  através  de  requerimento 

devidamente fundamentado, do qual conste:

a) Identificação do requerente;

b) Descrição sumária dos motivos do pedido;

c) Documento comprovativo da qualidade em que requer a isenção.

Artigo 14º

Isenções de relevante interesse económico

A Assembleia  Municipal  pode ainda,  sob proposta  da Câmara,  excecionalmente e 

através de deliberação fundamentada, de relevante interesse económico e social para 

o  município,  isentar  total  ou  parcialmente  pessoas  singulares  ou  coletivas  do 

pagamento de taxas ou tributos.

Artigo 15º

Reconhecimento da Isenção

1  –  As  isenções  previstas  no  presente  Regulamento  não  dispensam  as  referidas 

entidades  de  requererem  à  Câmara  Municipal  as  necessárias  licenças,  quando 

devidas, nos termos da lei ou dos regulamentos municipais.

2  –  As  isenções  previstas  não  abrangem  as  indemnizações  por  eventuais  danos 

causados no património municipal.

Artigo 16º

Reduções

Aplicam-se por força do presente Regulamento as reduções de taxas previstas nos 

regulamentos em vigor no Município de Valença.

CAPITULO IV
LICENÇAS E DOCUMENTOS

SECÇÃO I
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LICENÇAS
Artigo 17º

Período da Validade das licenças
1 – Nas licenças, com validade por período de tempo certo, deverá constar sempre a 

referência ao último dia desse período.

2 – As licenças concedidas pela Câmara Municipal caducarão, em qualquer caso, no 

final do ano civil em que foram levantados pelos interessados os correspondentes 

título de licenciamento, exceto os de obras particulares ou de loteamentos urbanos e, 

de modo geral, as que não careçam de renovação.

3 – Os prazos das licenças contam-se nos termos da alínea c) do art.º 279º do Código 

Civil e a sua validade não poderá exceder o período de um ano, com exceção das 

licenças de obras e de loteamentos urbanos.

SECÇÃO II

DOCUMENTOS

Artigo 18º

Documentos Urgentes

1  –  Poderão  ser  passados  documentos  de  interesse  particular,  com  caráter  de 

urgência,  desde  que  o  interessado,  no  requerimento  ou  declaração  verbal,  o 

manifeste.

2 – Estas  petições só serão atendidas desde que não haja necessidade de organizar 

processo para o efeito.

3 – Sempre que o pedido, com invocação de urgência, seja atendido no prazo de 48 

horas, será cobrado o triplo da taxa normal, e se atendido no prazo de 5 dias, o dobro 

da mesma taxa.

4 – Também se poderá considerar urgência,  em caso de organização de processo, 

desde  que  o  interessado  o  declare  e  os  documentos  sejam entregues  nos  prazos 

referidos no ponto anterior, os quais se contarão a partir da data de decisão final do 

processo.

Artigo 19º

Restituição de documentos

10



18 – NOVEMBRO - 2011

A T A     Nº    25/2011

1  –  Os  documentos  destinados  a  comprovar  declarações  ou  factos,  desde  que 

dispensáveis, poderão ser devolvidos aos interessados, após anotação ou confirmação 

dos  dados  deles  constantes  no  ato  de apresentação,  ou  posteriormente  através  de 

remessa postal, com encargos por conta do peticionário.

2  –  Poderão  os  serviços  aceitar  cópias  dos  documentos  autênticos  e  em  sua 

substituição,  desde que verificada a sua conformidade com o original,  o que será 

declarado pelo funcionário que procedeu à sua comparação.

3 – No caso  das  cópias  serem extraídas  nos  Serviços  Municipais  são devidas  as 

respetivas taxas.

Artigo 20º

Remessa de documentos

1 – Os documentos solicitados pelos interessados poderão ser-lhes remetidos através 

de via postal simples ou registada com aviso de receção, desde que esta alternativa 

seja pedida.

2 – Os encargos de expedição, serão sempre da responsabilidade do requerente.

Artigo 21º

Buscas

1 – Sempre que o interessado numa certidão ou outro documento não indique o ano, 

ser-lhe-ão liquidadas buscas por cada ano,  excluindo o corrente de acordo com o 

estipulado nos regulamentos. 

2 – O limite máximo de liquidação de buscas é de 20 anos.

Artigo 22º

Documentos não reclamados

1  –  Após  a  prestação  do  serviço  requerido  serão  os  interessados  notificados  da 

respetiva liquidação, com indicação de que deverão proceder ao levantamento das 

guias no prazo de 15 dias, a contar da data do serviço.

2 – Decorrido o prazo referido em 1, serão os documentos debitados ao Tesoureiro 

para efeitos de cobrança virtual, acrescida dos juros respetivos.

3 – Tais documentos aguardarão 30 dias na Tesouraria, findos os quais será extraído 
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titulo executivo para cobrança coerciva.

CAPITULO V

DOS LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS

Artigo 23º

Requerimento e caução

A liquidação é feita no ato de apresentação da petição, procedendo-se, na mesma data 

à cobrança.

Artigo 24º

Honorários e despesas dos peritos

1 –  No ato de apresentação do pedido são liquidados os honorários e despesas de 

transporte a pagar aos peritos nos termos da Lei.

2 – Se o interessado, após ter sido notificado, não estiver presente no ato da vistoria, 

ser-lhe-ão liquidados novos honorários e encargos para nova deslocação.

Artigo 25º

Mudança de objeto de licenciamento

Sempre que se verifique mudança de ramo, será requerido novo alvará e liquidadas 

novas taxas, honorários e despesas dos peritos como se de estabelecimento novo se 

tratasse.

CAPITULO VI

DOS CEMITÉRIOS

Artigo 26º

Cemitério

1 –  Os números de jazigo e sepulturas serão estabelecidos pela Câmara Municipal, 

seguindo uma ordem predeterminada.

2 – Os direitos a concessionários de terrenos ou jazigos particulares não podem ser 

transmitidos por ato entre vivos sem prévia autorização municipal e sem o pagamento 

das taxas de concessão de terrenos que estiverem em vigor relativas à área de jazigo.

3  –  Nos  funerais  ocorridos  aos  sábados,  domingos  e  feriados  dispensa-se,  no 

momento da inumação, a apresentação das guias de pagamento, devendo a liquidação 

12



18 – NOVEMBRO - 2011

A T A     Nº    25/2011

das taxas respetivas ser efetuada, obrigatoriamente, até às 12 horas e 30 minutos do 

1º. dia útil seguinte.

4  –  O  pagamento  das  taxas  previstas  poderá  ser  efetuado  de  uma  só  vez  ou 

anualmente, durante o mês de janeiro, podendo ser pago no mês de fevereiro com 

uma sobretaxa de 50%.

5 – Verificando-se o incumprimento, as respetivas quantias serão debitadas para 

efeitos de cobrança coerciva.

Artigo 27º

Jazigo

Sempre  que  se  verifique  uma  construção  nova  ou  modificações  grandes  nos 

existentes, a liquidação far-se-á com base nas taxas aplicadas a “obras”.

CAPÍTULO VII

DA COBRANÇA

Artigo 28º

Cobrança eventual

1 – A cobrança é  eventual  quando,  após  a  liquidação,  as  guias  são entregues  ao 

interessado o qual procederá ao pagamento na Tesouraria Municipal no próprio dia.

2 – No caso de se verificar que um conhecimento foi levantado nos serviços e não 

pago  nesse  dia,  proceder-se  –á  ao  débito  ao  Tesoureiro,  para  cobrança  virtual, 

vencendo-se desde logo, juros de mora.

Artigo 29º

Cobrança virtual

A  cobrança  é  virtual  quando  o  Tesoureiro  Municipal  tem  em  seu  poder  os 

conhecimentos, que foram previamente debitados, que entregará ao interessado no 

ato do pagamento.

Artigo 30º

Cobrança coerciva

1 –  As taxas liquidadas e não pagas serão debitadas ao Tesoureiro, no próprio dia, 

para efeito de cobrança coerciva.
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2 – A falta de pagamento, no prazo estabelecido para o efeito, das taxas devidas pela 

renovação  automáticas  de  licenças  concedidas,  implica  o  débito  ao  Tesoureiro 

Municipal de tais taxas, no primeiro dia útil que se seguir ao final do indicado prazo.

3 – Na cobrança coerciva aplicam-se as normas estabelecidas no Código do Processo 

Tributário e legislação subsidiária.

Artigo 31º

Débito ao Tesoureiro

Os documentos para cobrança virtual serão debitados ao Tesoureiro, pelos respetivos 

serviços emissores, conforme disposto no regulamento interno de aplicação do nosso 

sistema contabilístico.

Artigo 32º

Receitas agrupadas

1 – Sempre que existam vários conhecimentos para cobrança da mesma espécie e do 

mesmo valor, poderão debitar-se coletivamente indicando o número, valor unitário e 

valor global.

Artigo 33º

Impostos

1 – Sobre as taxas devidas por prestação de serviços, incluídos no Código do IVA, 

incidirá  o  respetivo  imposto  à  taxa  em  vigor,  o  qual  será  devido  pelo  utente  e 

liquidado em simultâneo com a respetiva receita.

2 – Sempre que a Lei o exija, será retido o imposto que incide sobre os honorários 

devidos aos peritos.

Artigo 34º

Fiscalização

A  fiscalização  do  presente  regulamento  compete  à  Fiscalização  Municipal,  s 

autoridades  policiais  e  demais  trabalhadores  ao  serviço  do  Município,  cabendo a 

estes, participar as ilegalidades de que tenham conhecimento.

CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS
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A T A     Nº    25/2011

Artigo 35º

Contraordenações

A violação  das  disposições  previstas  no  presente  regulamento  constitui  contra  – 

ordenação a fixar entre o valor mínimo de 250 euros e o valor máximo previsto no nº 

2 do artº 55º da lei nº 2/2007 de 15 de janeiro.

Artigo 36º

Revisão

1 – O Regulamento de Taxas e Licenças deve ser revisto anualmente no âmbito da 

preparação para o orçamento do ano seguinte, tendo em conta a evolução do índice 

de  preços  do  consumidor  publicada  pelo  Instituto  Nacional  de  Estatística,  as 

necessárias adaptações à evolução dos custos de mercado, os encargos que incidam 

sobre  os  serviços  prestados,  as  correspondentes  despesas  administrativas  e  outros 

fatores que, eventualmente, sejam de ponderar.

2 – Os valores resultantes da atualização efetuada nos termos do número anterior são 

arredondados à unidade da décima de euro, a fazer por excesso quando a última casa 

decimal  apresente  valor  igual  ou  superior  a  cinco  e  a  fazer  por  defeito  quando 

apresente valor inferior a cinco.

Artigo 37º

Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 38º

Entrada em vigor

As  disposições  do  presente  Regulamento  entram  em  vigor  15  dias  após  a  sua 

publicação. ---------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO

TABELA DE TAXAS  ADMINISTRATIVAS
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 QUADRO I – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 

Serviços Administrativos Valor da Taxa

1  Averbamentos não referidos expressamente na presente tabela 12,02€

2  Certidões

 a) Não excedendo uma lauda ou face 4,71€

 b) Por cada além da primeira 1,98€

3 Fotocópia autenticada

 a) Não excedendo uma lauda ou face 3,00€

 b) Por cada além da primeira 1,75€

4   Fotocópias simples, página ou parte 0,98€

5 Digitalizações

a) Por página 1,79€

b) Com fornecimento de CD 0,55€

c) Com fornecimento de DVD 0,75€

d) Caso seja remetido o correio acresce as respetivas despesas 

6
Afixação de editais  relativos a pretensões que não sejam de 
interesse publico -  Por cada 13,82€

7
Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos 
necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou maus 
estado - cada 12,02€

8 Fotocópia de regulamentos -  por folha A4 e a preto e branco 4,92€

9 Registo de Cidadão Comunitário 

9.1 Emissão de registo

9.2 Emissão de 2ª Via

Legislação 
especifica

10
Outros serviços ou atos de natureza administrativa não 
expressamente previstos nesta tabela ou em legislação especial 17,99€

QUADRO II – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

Ocupação do espaço aéreo da via pública Valor da Taxa

1  Antenas

 1.1 De operadores de telecomunicações

 a) Instaladas no domínio público – por cada e por ano 271,74€

b)
Instaladas em propriedade particular com projeção para o domínio 
publico – por cada e por ano 407,61€



2 Guindastes ou semelhantes – por períodos de sete dias  ou frações 10,19€

3 Alpendres ou toldos – por metro de frente ou fração e por ano 

 a) Até um metro de avanço 6,86€

 b) Mais de um metro de avanço 12,30€

4 
Passarelas ou outras construções ou ocupações do espaço aéreo – 
por m2 ou fração de projeções sobre via pública e por ano 45,72€

5 Outros não especialmente previstos

 5.1 Por metro quadrado ou fração e por prazo até 30 dias 3,81€

 5.2 Por metro quadrado ou fração e por ano 45,72€

Construções ou instalações especiais no solo ou subsolo Valor da Taxa

6  Cabine ou posto telefónico – por ano 45,72€

7  
Posto de transformação, cabines eletrónicas e semelhantes – por m2 
ou fração e por ano

a) Até 3 m3 59,44€

b) Por cada m3 a mais ou fração 
10% de 

agravamento

8
Guarda – ventos anexos aos locais ocupados na via pública – por 
metro, fração  e por ano 20,68€

9 Esplanadas – por m2, fração e por mês

a) Aberta e sem estrutura 3,31€

b) Fixa ou fechada 4,64€

c) 
No  Centro  Histórico  e  Zona  Envolvente  aplica-se   o  Regulamento 
Municipal Especifico 

10
Arcas  de  gelados  ,  brinquedos  mecânicos  e  equipamentos 
semelhantes – por unidade, fração e por mês 4,08€

11

Ocupação  da  via  pública  para  realização   de  eventos  sem  fins 
lucrativos  com carácter  cultural,  social,  desportivo  ou Recreativo, 
desde que integradas no âmbito   das finalidades estatutárias das 
entidades – por m2, linear por mês ou fração 1,34€

12
Outras ocupações ou intervenções no domínio público – m2, linear 
por mês ou fração 20,15€

13
Averbamento  de  substituição  do  titular  de  licenciamento  das 
ocupações de domínio publico previstas - cada 40,92€

14
Tubos, condutas, cabo condutores e afins – por metro linear ou 
fração e por ano 0,91 €

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA Valor da Taxa

Utilização do domínio público e privado municipal

15
Construções ou instalações provisórias por motivo de festejos, para 
exercício de comercio, por metro quadrado ou fração e por dia 1,83€

16 Veículos automóveis estacionados para o exercício de comércio por 2,05€



motivos de festejos – por cada e por dia

17
Pavilhões, quiosques ou outras construções – por m2 ou fração e por 
mês 4,57€

18 Outros não especialmente previstos, por m2, fração e por ano 33,06€

QUADRO III - PUBLICIDADE

PUBLICIDADE FIXA Valor da Taxa

1  
Painéis  luminosos  ou  diretamente  iluminados,  eletrónicos  e 
semelhantes – por m2 ou fração e por ano  

 a) Ocupando a via pública 9,14€

 b) Não ocupando a via pública 7,32€

2 Painéis não luminosos – por m2 e por ano

 a) Ocupando a via pública 8,78€

 b) Não ocupando a via pública 6,95€

 3   Mupis e semelhantes, por m2 ou fração e por ano

a) Ocupando a via pública 91,45€

b) Não ocupando a via pública 86,88€

4
Publicidade em edifícios e outras construções, com ou sem 
iluminação, por m2, fração e por ano 9,14€

5
Lonas publicitárias instaladas em empenas ou fachadas – por m2 por 
mês 8,78€

6 Cartazes e semelhantes

a) Por metro quadrado ou fração, por ano, cada cartaz 18,29€

b) Por metro quadrado ou fração, por mês, cada cartaz 7,62€

c) Por metro quadrado ou fração, por semana, cada cartaz 2,74€

7
Vitrines, mostradores ou semelhantes destinados à exposição dos 
artigos, m2 ou fração e por ano 12,28€

PUBLICIDADE 

Publicidade móvel Valor da Taxa

8
Publicidade  em veículos  automóveis,  transportes  públicos,  táxis  e 
outros de locomoção terrestre:  

a) Por mês ou fração 10,23€

b) Por ano 102,30€

9 Publicidade transitória em qualquer meio de locomoção - cada

a) Por dia 20,46€

b) Por semana 102,30€

10 Veículos  utilizados  exclusivamente  para  o  exercício  da  atividade 



publicitária

a) Por ano ou fração 40,92€

11 Publicidade sonora

11.1
Quaisquer  aparelhos  fazendo  emissões  diretas,  com  fins 
publicitários, na ou para a via pública

a) Por dia ou fração 2,05€

 b) Por semana 10,23€

 c) Por mês 40,92€

 d) Por ano 163,68€

12 Campanhas publicitárias de rua

a) Distribuição de panfletos – por dia 20,46€

b) Distribuição de produtos – por dia 17,90€

c) Provas de degustação, por cada local e dia 15,34€

13 Placas de proibição de afixação de publicidade, por cada  e por ano 20,46€

14 Publicidade diversa

14.1 Guarda – sóis e em guarda  ventos – por unidade

a) Por mês 1,64€

b) Por ano 20,46€

14.2
Exposição de artigos no exterior dos estabelecimentos ou prédios, 
por m2 e por ano 30,69€

14.3 Veículos – por m2 e por ano 40,92

15 Outros artigos não previstos nas alíneas anteriores

a) Por dia 1,02€

b) Por mês 4,09€

c) Por ano 20,46€

16 Alteração da mensagem publicitária – por ano 20,46€

17 Averbamento de substituição do titular do licenciamento 20,46€

18 Outros averbamentos não especialmente previstos 20,46€

QUADRO IV – FEIRAS E MERCADOS

FEIRAS E MERCADOS 

Feiras e mercados Valor da Taxa

1  Ocupação do terrado, por m2 ou fração e por feira

 a) Alfaias agrícolas 0,86€



 b) Vidros, louças e plásticos 0,86€

c) Fazendas, chapelaria 0,86€

 d) Guarda – chuvas, malas, sapataria 0,86€

 e) Quinquilharia e miudezas 0,86€

 f) Ourivesaria 3,58€

 g) Aves de capoeira e coelhos 0,86€

 h) Carnes frescas e salgadas 0,86€

 i) Legumes, cereais, ovos, fruta 0,36€

 j) Plantas e flores em vaso, arbustos de adorno 0,86€

 k) Cestos, cordas 0,86€

 l) Doces, pão, bolos 0,36€

 m) Géneros de mercearia 0,36€

 n) Gado cavalar, bovino, suíno e caprino 0,86€

o) Artigos ou mercadorias não especificados 0,86€

p) Espaços ocupados por veículos de produtos alimentares e bebidas 0,97€

2   Ocupação do terrado por veículos , por m2 ou fração e por feira 0,97€

3 Emissão de licença  de ocupação de terrado 39,73€

4 Transmissão do direito ao terrado 20,46€

5 Manutenção de infra-estruturas, por m2 ou fração e por mês 0,27€

6 Mercado

6.1 Taxa de ocupação mensal

a) Lojas para o exterior, por m2 e mensal 5,72€

b) Lojas para o interior, por m2 e mensal 2,04€

c)
Lojas ocupadas por titulares de espaços por transferência do antigo 
mercado, m2 e mensal 2,86€

7 Venda de gelo por kilo 0,24€

8 Ocupação de câmaras de frio-por prateleira e por dia 0,77€

9 Ocupação de armazém – por prateleira e por dia 0,69€

10 Outros não especialmente previstos 0,69€

QUADRO V – VENDA AMBULANTE

VENDA AMBULANTE 

Venda ambulante Valor da Taxa

1 Taxa anual de venda



a) Peixe 81,84€

b) Pastelaria, pão e produtos afins 81,84€

c) Frutas, legumes e produtos horticultas 81,84€

d) Artesanato 40,92€

e) Vestuário /calçado 81,84€

 f) Produtos lácteos e seus derivados/gelados 81,84€

 g) Outros 81,84€

2 Concessão de cartão 12,17€

3 Renovação da concessão 9,77€

 

QUADRO VI - CEMITÉRIO

CEMITÉRIO Valor da Taxa

CEMITÉRIO

1 Inumação em covais

a)
Sepulturas perpetuas (não inclui remoção de pedras tumulares, 
grilhagem ou outros) 35,39€

b) Sepulturas temporárias 25,22€

c)
Nas inumações feitas a maior profundidade em sepulturas com duas 
alturas sobrepostas, as taxas são agravadas em 50%

2   Inumações em jazigos 45,31€

3 Ocupação de ossários municipais

a) Por ano ou fração – cada ossada 28,67€

b)
Ocupação de mais do que uma ossada no mesmo ossário – cada 
ossada além da 1ª 26,90€

c) Co  carácter perpétuo 344,06€

Nota 

As  taxas  anuais  de  ocupação  dos  ossários  devem  ser  pagas  nos 
meses de Janeiro e Fevereiro de cada ano. O não pagamento nos 
referidos meses implica a aplicação de juros de mora à taxa legal em 
vigor  

4  Remoção/Exumação de: 

 a) Urnas dos jazigos - por cada  45,31€

 b) Ossadas - por cada  63,05€

5 Transladação  

 a) De urnas metálicas  45,31€

b) De ossadas 63,05€



6 Concessão de terrenos  

a) Para sepultura perpétua 1.615,03€

b) Para jazigo  

b1) Pelos primeiros 5m2 ou fração  2.623,96€

b2) Cada m2 ou fração a mais 524,71€

7
Depósito de urnas na capela ou casa de depósito - por períodos de 
24 horas ou fração, excetuando a primeira hora  10,23€

8 Averbamento  

8.1
Classes sucessíveis nos termos das alíneas a) e e) do art.º 2133 do C. 
Civil  

a) Para jazigo  57,60€

b) Para sepultura perpétua 57,60€

8.2 Para pessoas diferentes  

a) Para jazigo  726,38€

b) Para sepultura perpétua 594,31€

c) Nas transmissões por permuta as taxas são reduzidas a metade  

9 Tratamento de sepulturas e sinais funerários  

 a) Construção de bordadura  20,46€

b) Colocação de grades ou semelhantes 40,92€

c)
Revestimento em cantaria ou mármore, incluindo lápides, floreiras, 
etc.  20,46€

d) Alteração de materiais 20,46€

e) Revestimento de sepulturas temporárias  20,46€

f) Remoção de cobertura de covais 20,46€

10
Ocupação de sepultura reservada para além do período de inumação, 
a  requerimento  do  interessado  e  só  quando  a  disponibilidade  de 
terreno o permitir, por ano

a) Sepultura de um metro - até ao prazo máximo de cinco anos  175,23€

b) Sepultura de dois metros - até ao prazo máximo de cinco anos   379,50€

11 Segunda via de alvará de cemitério 20,46€

12 Abertura do cemitério fora das horas regulamentares  26,61€

13 Serviço em dia não útil acrescer às taxas previstas nos números 
anteriores  10,87€

14 Manutenção do espaço por m2, fração e ano 28,99€



QUADRO VII - HORÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS 

 HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS Valor da Taxa

Horários de estabelecimentos  

1
Pedido  de  alargamento  do  horário  de  funcionamento, 
independentemente  do  tipo  de  estabelecimento  licenciado,  para 
além do limite regulamentar  

 a) Por mais uma hora  41,35 € 

 b) Por mais duas horas   82,70 € 

c) Por mais de três horas 103,38 €

 2 Outros pedidos de alteração de horários  20,68 € 

QUADRO VIII - RECINTOS DE ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS  

RECINTOS DE ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTO  Valor da Taxa

Recintos de espetáculos e divertimentos públicos   

1  
Vistoria  referida  no  art.  10º  do  Regulamento  Municipal  para  a 
instalação  e  funcionamento  de  recintos  de  espetáculos  e 
divertimentos públicos 

a) Por unidade até 50m2 48,36 €

b) Por cada 50m2 ou fração a mais  22,32 €

c) Emissão do certificado de vistoria  15,96 €

2

Concessão de licença para abertura e funcionamento de recintos de 
espetáculos e divertimentos públicos de natureza artística ou não, 
que não envolvam a realização de obras de construção civil,  nem 
impliquem alteração da topografia local   

a) Recintos itinerantes - por cada período de 8 dias ou fração   72,53 € 

b) Recintos improvisados - por dia   7,25 € 

3
As taxas previstas nos números anteriores acresce 25% sempre que 
a  licença  do  recinto  itinerante  ou  improvisado  seja  requerida  no 
prazo inferior a 15 dias úteis relativamente à data do evento  

QUADRO IX - CONTROLO METROLÓGICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

CONTROLO METROLÓGICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO  Valor da Taxa

Controlo Metrológicos de Instrumentos de Medição  

a) Aprovação de modelo  

b) Primeira verificação  

c) Verificação periódica  

d) Verificação extraordinária  

Legislação 
especifica

QUADRO X - TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 

 TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS Valor da Taxa



Transporte Público de Aluguer de Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros  

1 Emissão/renovação de licença de táxi 

 a) Na sede do Município, em regime de praça livre condicionada  30,69€

 b)
Nas  restantes  freguesias,  em  regime  de  estacionamento  fixo  na 
freguesia  20,46€

2 Vistoria ao veículo  37,12€

3 Emissão de 2ª via de licença de táxi  14,34€

4 Averbamentos 14,34€

5 Transferência de titularidade da licença  14,34€

QUADRO XI - HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR  Valor da Taxa

Inspeção sanitária 

a) 
Vistoria a viaturas e atrelados de confeção, transporte e venda de 
produtos alimentares - por cada   28,82 € 

b) 
Vistoria  a  unidades  móveis  de  venda,  quiosques  e  roulotes  de 
confeção e venda de produtos alimentares   28,82 € 

QUADRO XII - OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A LICENCIAMENTO 

 OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A LICENCIAMENTO Valor da Taxa

Outras atividades sujeitas a licenciamento  

1 Emissão de licença de 

1.1 Guarda-nocturno - por ano             20,46 € 

1.2 Arrumador de automóveis - por ano             61,38 € 

1.3 Venda ambulante de lotarias - por ano             10,23 € 

1.4 Realização de acampamentos ocasionais             61,38 € 

1.5
Realização de espetáculos nas vias, jardins e demais lugares ao ar 
livre - por dia  

a) Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos                4,09 € 

b) Provas desportivas               4,09 € 

1.6
Exploração  de  máquinas  automáticas,  mecânicas,  elétricas  e 
eletrónicas de diversão 

a) Registo         306,89 € 

b) Segunda via do titulo de registo ou licença, por cada máquina          61,38 € 

c) Averbamento por local de exploração, por cada máquina             20,46 € 

d) Licença de exploração, por cada máquina  

d1) Anual         306,89 € 



d2) Semestral         225,05 € 

d3) Para máquinas em pavilhões ambulantes integrados em festejos 
populares - por evento e por máquina          102,30 € 

1.7 Realização de leilões em lugares públicos - por dia 

a) Sem fins lucrativos             10,23 € 

b) Com fins lucrativos             40,92 € 

1.8
Máquinas de venda automática instaladas em instalações 
municipais, destinadas à venda ao público , por cada e por ano             61,38 € 

2 Reprodução de documentos de Arquivo Histórico e Intermédio  

2.1 Fotocópias a preto e branco de documentos originais  

a) Em tamanho A4 - cada              1,15 € 

b) Em tamanho A3 - cada                1,15 € 

2.2
Fotocópia a cores (não autorizada para documentos originais de 
Arquivo Histórico)  

a) Em tamanho A4 - cada                2,31 € 

b) Em tamanho A3 - cada                2,32 € 

2.3 Digitalização de originais                2,24 € 

2.4 Suportes  

a) CD-R ou equivalente                0,55 € 

b) DVD-R ou equivalente                0,75 € 

 2.5 Fotocópia ou impressão a preto e branco a partir de suporte digital  

a) Em tamanho A4, por cada folha de uma face               1,63 € 

b) Em tamanho A4, por cada folha de duas faces               1,69 € 

c) Em tamanho A3, por cada folha de uma face               1,65 € 

d) Em tamanho A3, por cada folha de duas faces               1,71 € 

2.6 Fotocópia ou impressão a cores, a partir de suporte digital  

a) Em tamanho A4, por cada folha de uma face               1,63 € 

b) Em tamanho A4, por cada folha de duas faces               1,69 € 

c) Em tamanho A3, por cada folha de uma face               1,65 € 

d) Em tamanho A3, por cada folha de duas faces               1,71 € 

2.7 Certidões 

a) Não excedendo uma lauda ou face               4,71 € 

b) Por cada além da primeira               1,98 € 

2.8 Fotocopias autenticadas 



a) Não excedendo uma lauda ou face               3,00 € 

b) Por cada além da primeira               1,75 € 

2.9 Reprodução de documentos bibliográficos da sala de leitura  

a) Fotocópia a preto e branco de documentos originais  

a1) Em tamanho A4 - cada               1,63 € 

a2) Em tamanho A3 - cada                1,65 € 

a3) Em tamanho A4, por cada folha de duas faces               1,69 € 

b) Fotocópia a cores 

b1) Em tamanho A4 - cada                1,63 € 

b2) Em tamanho A3 - cada                1,65 € 

c) Digitalização de originais                1,57 € 

2.10
No  caso  de  envio/entrega  à  cobrança  (território  nacional  ou 
estrangeiro)  de trabalhos ou produtos  de reprodução,  aos  preços 
indicados acrescem os custos com portes de correio 

2.11
À digitalização acresce, aos valores indicados, o preço do suporte de 
armazenamento 

2.12
Outros serviços não previstos nos números anteriores serão 
cobradas de acordo  o serviço prestado e previsto na presente tabela 
de taxas. 

3 Reprodução de documentos na Biblioteca Municipal 

3.1 Serviço (auto-serviço) 

a) Fotocópia em tamanho A4                0,06 € 

b) Fotocópia em tamanho A3               0,08 € 

c) Impressões a preto e branco                0,06 € 

d) Impressões a cores                0,06 € 

3.2 Serviço (requisição de um funcionário) 

a) Fotocópia em tamanho A4               0,17 € 

b) Fotocópia em tamanho A3               0,17 € 

c) Impressão a preto e branco                0,28 € 

d) Impressão a cores                0,28 € 

3.3 Digitalizações                0,22 € 

3.4 Cartão de utilizador  

a) Emissão - gratuito  --€

b) 2ª via do cartão                5,04 € 



QUADRO XIII - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

 LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  Valor da Taxa

Licença especial de ruído 

1 Trabalhos e obras de construção civil, por mês ou fração 

a) Entre as 18h00 e as 24h00         204,59 € 

b) Entre as 24h00 e as 07h00         531,95 € 

2 Trabalhos e obras públicas, por mês ou fração 

a) Entre as 18h00 e as 24h00         102,30 € 

  b) Entre as 24h00 e as 07h00         265,97 € 

3 Outras atividades ruidosas, de carácter temporário, não 
compreendidas nos números anteriores 

3.1 Atividades ruidosas sem fins lucrativos  

3.1.1 Dias úteis e por hora  

a) Das 18h00 às 22h00            10,23 € 

b) Das 22h00 às 24h00            12,28 € 

c) Das 24h00 às 08h00            20,46 € 

3.1.2 Sábados, domingos e feriados - por hora             16,37 € 

3.2 Atividades ruidosas com fins lucrativos  

3.2.1 Dias úteis e por hora  

a) Das 18h00 às 22h00            20,46 € 

b) Das 22h00 às 24h00            26,60 € 

c) Das 24h00 às 08h00            40,92 € 

3.2.2 Sábados, domingos e feriados - por hora             34,78 € 

As taxas indicadas são agravadas em 30% caso não seja cumprido os prazos definidos no artigo 15 do DL 
9/2007, de 17 de Janeiro 

QUADRO XIV - QUEIMADAS 

QUEIMADAS  Valor da Taxa

Queimadas  

Taxa de licenciamento, dia                41,44 € 

QUADRO XV - FOGO DE ARTIFÍCIO E OUTROS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS 

FOGO DE ARTIFÍCIO E OUTROS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS  Valor da Taxa

Fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos 

Licença de autorização             27,45 € 

QUADRO XVI - CEDÊNCIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 



CEDÊNCIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS Valor da Taxa

1 Equipamentos culturais  

a) Núcleo Museológico - por dia             80,07 € 

b) Loja de Turismo - por dia             14,48 € 

c) Centro de Interpretação da Fortaleza - por dia             49,29 € 

d) Auditório dos Paços do Concelho - por hora               19,49 € 

e) Auditório da Biblioteca Municipal - por hora                9,44 € 

2 Outras situações não previstas nos números anteriores             13,68 € 

QUADRO  XVII - OFERTA DE ATIVIDADES 

OFERTA DE ATIVIDADES Valor da Taxa

Oferta de atividades  

1 Visitas guiadas - por pessoa  

a) Dias úteis das 10h00 às 20h00               1,55 € 

b) Dias úteis das 20h00 às 00h00               3,11 € 

c)
Fins-de-semana e feriados das 10h00 às 20h00 

              3,73 € 

d) Fins-de-semana e feriados das 20h00 às 00h00               4,66 € 

2 Workshops - por pessoa               8,36 € 

3 Serviços educativos (intra e extra-núcleo museológico)  - por pessoa               4,18 € 

4 Ateliers temáticos - por pessoa               8,36 € 

QUADRO XVIII - ALUGUER/CEDÊNCIA DE VIATURAS 

ALUGUER/CEDÊNCIA DE VIATURAS Valor da Taxa 

Aluguer/Cedência de viaturas  

1 Aluguer/cedência de viatura com motorista - km/hora  

1.1 Valor hora por motorista             11,06 € 

1.2 Custo do quilómetro por tipo de viatura  

a) Viatura ligeira de passageiros (8 lugares)                0,36 € 

b) Viatura pesada de passageiros (19 lugares)                0,49 € 

c) Viatura pesada de passageiros (27 lugares)                0,61 € 

d) Viatura pesada de passageiros (32 lugares)               0,74 € 

e) Viatura pesada de passageiros (50 lugares)                0,83 € 

f) Outros                0,61 € 

Estes valores não incluem o custo com as portagens 

QUADRO XIX - OCUPAÇÃO DE TERRENOS DO DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL 

OCUPAÇÃO DE TERRENOS DO DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL Valor da Taxa 

Ocupação de terrenos do domínio privado municipal  

1 Ocupações de área até 50m2 - por m2            18,04 € 



2 Ocupação de área de 51m2 a 100m2 - por m2            28,86 € 

3 Ocupação de área de 101m2 a 200m2 - por m2            36,08 € 

4 Ocupação de área com mais de 200m2 - por m2            43,29 € 

QUADRO XX - HIGIENE E SALUBRIDADE 

HIGIENE E SALUBRIDADE Valor da Taxa 

Prestação de serviços  

Limpeza de fossas particulares, por cisterna            51,91 € 

Estes preços serão agravados em 50% quando prestados em dias não úteis  

A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  projecto  de  Regulamento 

Municipal acima transcrito e submetê-lo a apreciação pública, nos termos e para os efeitos do 

artº 118º do Código Procedimento Administrativo, aprovado pelo De- Lei nº 442/91, de 15 de 

Novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – 

ALTERAÇÃO:-  Foi  presente  a  proposta  de  alteração  ao   Regulamento  Municipal  de 

Urbanização  e  edificação,  bem  como  a  respetiva  tabela  de  taxas,  que  seguidamente  se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
“REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

PREÂMBULO 

O Decreto-Lei n.º  555/99, de 15 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/2001, de 4 de Junho, e a republicação dada pela  Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e 

Decreto-Lei  nº26/2010,  de  30  de  Março  instituiu  o  novo  Regime  da  Edificação  e  da 

Urbanização. 

Este  diploma dispõe  no  seu  artigo  3°  que  os  municípios,  no  uso  do  poder  regulamentar 

próprio,  devem aprovar  regulamentos municipais  de edificação e urbanização,  bem como 

regulamentos  relativos  ao  lançamento  e  cobrança  das  taxas  devidas  pela  realização  de 

operações  urbanísticas,  cujos  projetos  foram  submetidos  a  apreciação  pública,  por  um 

período não inferior a 30 dias, antes da sua aprovação pelos órgãos municipais competentes. 

A  formalidade  da  discussão  pública  prevista  nos  artigos  117.º  e  118.º  do  Código  de 

Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, foi 

cumprida através da publicação do projeto de Regulamento no Diário da República, 2.ª série 

de 18 de Setembro último.

Assim,  em  cumprimento  do  que  a  lei  dispõe,  a  Assembleia  Municipal  de  Valença  sob 

proposta da Câmara Municipal aprovado o seguinte Regulamento de Liquidação e Cobrança 

das Taxas Relativas à Realização de Operações Urbanísticas de Edificação e Urbanização. 

CAPÍTULO I 



Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

Leis habilitantes e aprovação 

Ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nas alíneas 

a) e e) do n.º 2 do art.º 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nos artigos 16°, 19°,30° e 

33°, da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto e no artigo 3° do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro,  com a  redação  dada  pela  Lei  n.º  60/2007,  de  4  de  Setembro  e  Decreto-Lei 

nº26/2010,  de  30  de  Março,  é  aprovado  o  REGULAMENTO  DE  LIQUIDAÇÃO  E 

COBRANÇA  DAS  TAXAS  RELATIVAS  À  REALIZAÇÃO  DE  OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS DE EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO, bem como a respetiva tabela, que 

dele faz parte integrante. 

Artigo 2.º 

Objeto 

O presente  regulamento estabelece as regras gerais  e os critérios referentes às taxas pela 

realização de operações urbanísticas de edificação e urbanização no Município. 

CAPÍTULO II 

Isenção e Redução de Taxas 

Artigo 3.º 

Isenções oficiosas

1 - Sem prejuízo do disposto no art.  33.º  da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto e normas de 

conteúdo semelhante, as operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública que 

estejam isentas de comunicação prévia, autorização ou licença a que se referem o art.º 6.º e 

7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicada pela Lei n.º 60/2007, de  4 de 

Setembro e Decreto-Lei nº26/2010, de 30 de Março e as de escassa relevância urbanística, 

estão correspondentemente isentas das taxas previstas no presente título. 

2 - Estão ainda isentas do pagamento de tais taxas todas as obras de conservação em imóveis 

classificados, nos termos do regime legal de proteção do património cultural. 

3  -  Estão  finalmente  isentas  do  pagamento  de  taxas  outras  pessoas  coletivas  do  direito 

público ou de direito privado ás quais a lei confira tal isenção. 

Artigo 4.º 

Isenções dependentes de pedido 

1 -  Poderão ser isentas pela  Câmara Municipal do pagamento das taxas estabelecidas no 

presente diploma e na respetiva tabela: 

a) As associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas e as instituições particulares 



de solidariedade social, desde que legalmente constituídas e quando as pretensões visem a 

prossecução dos respetivos fins estatutários; 

b) As pessoas que beneficiem de sistemas de “rendimento mínimo” ou equivalente e, ainda, 

todas as pessoas que provem a sua insuficiência económica quando se trate de edificação para 

habitação própria permanente; 

c)  As  obras  levadas  a  efeito  ao  abrigo  do  regime  jurídico  relativo  à  chamada 

“autoconstrução”; 

d)  Os  empreendimentos  que  sejam  considerados  de  interesse  público  municipal,  serão 

igualmente isentos do pagamento das taxas previstas no presente regulamento; 

e)  As  cooperativas,  suas  uniões,  federações  e  confederações,  desde  que  constituídas, 

registadas e funcionando nos termos da legislação cooperativa, relativamente às atividades 

que se destinem, diretamente, à realização dos seus fins; 

f)  As  empresas  e  empreiteiros  de  construção  civil  e  obras  públicas,  relativamente  a 

empreendimentos  abrangidos  por  contratos  de desenvolvimento  para a  habitação social  a 

preços controlados, celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 236/85, de 5 de Julho e 165/93, 

de 7 de Maio; 

g) Os deficientes de grau igual ou superior a 60% naturais, ou residentes no Concelho há pelo 

menos dez anos, que revelem reconhecido esforço de valorização e inserção na sociedade e 

reconhecida  debilidade  económica,  relativamente  à  construção  da  sua  primeira  e  própria 

habitação, mediante apreciação caso a caso pela Câmara Municipal; 

h) Os adquirentes de lotes de terreno alienados pela Câmara Municipal, só no que respeita à 

taxa pela realização, manutenção e reforço das infra-estruturas urbanísticas; 

i)  Os  loteamentos  e  edificações  neles  realizadas  que  tenham sido  objeto  de  contrato  de 

urbanização  ou  acordo  celebrado  entre  o  Município  e  os  particulares,  nomeadamente  os 

decorrentes da associação do Município com os mesmos particulares nos termos da lei dos 

solos, desde que tal isenção seja estabelecida no respetivo contrato, só no que respeita à taxa 

pela realização, manutenção e reforço das infra-estruturas urbanísticas; 

j) As edificações, recuperações, reconstruções, ampliações e alterações realizadas no Centro 

Histórico de Valença. 

2  -  As  isenções  previstas  neste  artigo  serão  apreciadas  a  requerimento  escrito  dos 

interessados, onde sejam expostas as razões e demonstrados os factos que fundamentem tal 

pedido de isenção. 

Artigo 5.º 

Reduções 



1 - A pedido dos interessados, os empreendimentos que, face ao excecional montante do valor 

investido  e  à  consequente  criação  de  elevado  número  de  postos  de  trabalho,  sejam 

considerados  de especial  interesse  para  o  desenvolvimento  económico do município,  por 

deliberação fundamentada da Câmara Municipal beneficiam duma redução de 50%, nas taxas 

devidas pela realização,  manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas e nas taxas 

previstas nos quadros da tabela anexa. 

2  -  As taxas  previstas  nos  quadros  da tabela  anexa  e  as  TMU´s,  devidas  pelas  licenças, 

autorizações ou comunicações prévias de edificações destinadas exclusivamente a habitação 

própria  e  residência permanente,  nas freguesias de Sanfins,  Boivão,  Gondomil,  Fontoura, 

Taião, Silva e S. Julião, beneficiam duma redução de 50%, exceto no lugar de Gondelim 

freguesia de Cerdal que beneficia de uma redução de 90%. 

3 - As taxas pela realização das infra-estruturas urbanísticas são reduzidas em 50%, quando 

se trata de empreendimentos ou construção destinados a fins exclusivamente agrícolas ou 

agro-pecuários. 

4 - A redução prevista no nº 1 do presente artigo será apreciada a requerimento escrito dos 

interessados, onde sejam expostas as razões e demonstrados os factos que fundamentem tal 

pedido de redução. 

Artigo 6.º 

Erro na liquidação 

1 - Quando na liquidação das taxas se verificar que ocorreram erros ou omissões das quais 

resultaram prejuízo para o Município, promover-se-á de imediato a liquidação adicional. 

2 - O devedor será notificado para, no prazo de quinze dias pagar a diferença, sob pena de 

não o fazendo se proceder á cobrança coerciva. 

3 - Da notificação deverão constar ainda os fundamentos da liquidação adicional e o seu 

montante. 

4 - Quando se verificar que tenha sido liquidada quantia superior à devida e não tenham ainda 

decorridos  cinco  anos  sobre  o  pagamento,  deverão  os  serviços  oficiosamente  promover, 

mediante  despacho do Presidente  da Câmara,  a restituição ao interessado da importância 

indevidamente paga. 

CAPÍTULO III 

Taxas pela emissão de alvarás 

Secção I 

Loteamentos e obras de urbanização 

Artigo 7.º 



Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia de operação de 

loteamento 

1 -  A emissão do alvará  de licença ou admissão de comunicação prévia  de operação de 

loteamento está sujeita ao pagamento da taxa fixada no Quadro I da tabela anexa ao presente 

Regulamento, sendo esta composta de uma parte fixa e de outra variável em função do prazo 

de execução e do número de lotes, fogos ou unidades de ocupação previstos nessas operações 

urbanísticas. 

2 - Ao montante referido no número anterior acresce a taxa relativa ao registo de declarações 

de responsabilidade. 

3 - Qualquer alteração ao alvará de autorização ou licença de operação de loteamento está 

sujeita ao pagamento da taxa fixada no Quadro I da tabela anexa ao presente Regulamento, 

sendo esta composta de uma parte fixa e de outra variável em função desta de uma parte fixa 

e de outra variável em função do prazo de execução. 

4 - Em caso de aditamento ao alvará de licença ou à admissão de comunicação prévia de 

operação de loteamento da qual resulte uma alteração que titule o aumento do número de 

lotes, fogos ou unidades de ocupação, é também devida a taxa referida nos n.ºs 1 e 2 deste 

artigo, incidindo a mesma apenas sobre o aumento autorizado. 

Artigo 8.º 

Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia de obras de 

urbanização 

1  -  A emissão  do  alvará de  licença  ou  admissão  de  comunicação  prévia  de  obras  de 

urbanização  está  sujeita  ao  pagamento  da  taxa  fixada  no  Quadro  II  da  tabela  anexa  ao 

presente Regulamento, sendo esta composta de uma parte fixa e de outra variável em função 

do prazo de execução e do tipo de infra-estruturas previstos para essa operação urbanística. 

2 - Ao montante referido no número anterior acresce a taxa relativa ao registo de declarações 

de responsabilidade. 

3 - Qualquer alteração ao alvará de licença ou admissão de comunicação prévia de obras de 

urbanização  está  sujeita  ao  pagamento  da  taxa  fixada  no  Quadro  II  da  tabela  anexa  ao 

presente Regulamento, sendo esta composta de uma parte fixa e de outra variável em função 

do prazo de execução. 

4 - Em caso de alteração ao alvará de licença ou admissão de comunicação prévia  de obras 

de urbanização da qual resulte uma alteração  às obras licenciadas é também devida a taxa 

referida no n.º 1 e 2 deste artigo, incidindo a mesma apenas sobre a alteração aprovada. 

Artigo 9.º 



Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia de operação de 

loteamento e de obras de urbanização 

1 - Nos casos referidos no n.º 3 do art.º 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e Decreto-Lei 

nº26/2010, de 30 de Março, a emissão do alvará  de licença ou admissão de comunicação 

prévia de loteamento e de obras de urbanização está sujeita ao pagamento simultâneo da taxa 

fixada nos Quadros I e II da tabela anexa ao presente Regulamento, sendo esta composta de 

uma parte fixa e outra variável em função do número de lotes, fogos, unidades de ocupação e 

prazos  de  execução  previstos  nessas  operações  urbanísticas  bem como  infra-estruturas  a 

executar. 

2 - Ao montante referido no número anterior acresce a taxa relativa ao registo de declarações 

de responsabilidade. 

3  -  Qualquer  aditamento  ao  alvará  de  licença  ou  admissão  de  comunicação  prévia  de 

loteamento e de obras de urbanização está sujeita ao pagamento da taxa fixada nos Quadros I 

e II da tabela anexa ao presente Regulamento, sendo esta composta de uma parte fixa e de 

outra variável em função do prazo de execução. 

4  -  Em caso de aditamento ao alvará de licença ou admissão de comunicação prévia  de 

loteamento e de obras de urbanização do qual resulte uma alteração que titule o aumento do 

número de lotes, fogos, unidades de ocupação ou infra-estruturas, é também devida a taxa 

referida nos n.ºs 1 e 2 deste artigo, incidindo a mesma apenas sobre o aumento autorizado. 

Secção II 

Remodelação de terrenos 

Artigo 10.º 

Emissão de alvará de trabalhos de remodelação dos terrenos 

1 - A emissão do alvará para trabalhos de remodelação de terrenos, tal como se encontra 

definido na alínea l) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova 

redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e Decreto-Lei nº26/2010, de 

30 de Março, está sujeita ao pagamento da taxa fixada no Quadro III da tabela anexa ao 

presente  Regulamento,  sendo esta  determinada  em função da  área  onde  se  desenvolva  a 

respetiva operação. 

2 - Ao montante referido no número anterior acresce a taxa relativa ao registo de declarações 

de responsabilidade. 

3  -  Qualquer  aditamento  a  alvará  de  licença  ou  admissão  de  comunicação  prévia de 

trabalhos de remodelação de terrenos está sujeita à taxa referida no Quadro III da tabela 



anexa ao presente Regulamento, sendo esta composta de uma parte fixa e de outra variável 

em função do prazo de execução. 

4  -  Em caso de aditamento ao alvará  de licença ou admissão de comunicação prévia de 

trabalhos de remodelação de terrenos do qual resulte uma alteração à operação licenciada é 

também devida a taxa referida nos n.ºs 1 e 2 deste artigo, incidindo a mesma apenas sobre a 

alteração autorizada. 

Secção III 

Obras de edificação 

Artigo 11.º 

Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia para obras de 

edificação 

1  -  A emissão  de  alvará de  licença  ou  admissão  de  comunicação  prévia  para  obras  de 

construção, reconstrução, ampliação ou alteração, está sujeita ao pagamento da taxa fixada no 

Quadro IV da tabela anexa ao presente Regulamento, variando esta consoante o uso ou fim a 

que a obra se destina, a área bruta a edificar e o respetivo prazo de execução. 

2 - Ao montante referido no número anterior acresce a taxa relativa ao registo de declarações 

de responsabilidade. 

3 - Qualquer aditamento a alvará de licença ou admissão de comunicação prévia para obras 

de construção, reconstrução, ampliação ou alteração está sujeita à taxa referida no Quadro IV 

da tabela anexa ao presente Regulamento, sendo esta composta de uma parte fixa e de outra 

variável em função do prazo de execução. 

4 - Em caso de aditamento ao alvará  de licença ou admissão de comunicação prévia para 

obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração do qual resulte uma alteração que 

titule um aumento do número de unidades de ocupação, é também devida a taxa referida nos 

n.ºs 1 e 2 deste artigo, incidindo a mesma apenas sobre o aumento autorizado. 

Secção IV 

Regimes especiais 

Artigo 12.º 

Emissão de alvarás de outras licenças ou admissão de comunicação prévia e demolições 

1 - A emissão de alvará  de licença ou admissão de comunicação prévia  para construções, 

reconstruções,  ampliações,  alterações,  edificações  ligeiras,  tais  como  muros,  tanques, 

piscinas, depósitos ou outros está sujeita ao pagamento de uma taxa fixada no Quadro V da 

tabela anexa ao presente Regulamento, variando esta em função da área bruta de construção e 

do respetivo prazo de execução ou de outros indicadores específicos. 



2 - Ao montante referido no número anterior acresce a taxa relativa ao registo de declarações 

de responsabilidade. 

3  -  Qualquer  aditamento  a  alvará  de  licença  ou  admissão  de  comunicação  prévia  para 

construções,  reconstruções,  ampliações,  alterações,  edificações  ligeiras  está  sujeita  à  taxa 

referida no Quadro V da tabela anexa ao presente Regulamento, sendo esta composta de uma 

parte fixa e de outra variável em função do prazo de execução. 

4 - Em caso de aditamento ao alvará  de licença ou admissão de comunicação prévia para 

construções, reconstruções, ampliações, alterações, edificações ligeiras do qual resulte uma 

alteração à operação licenciada é também devida a taxa referida nos n.ºs 1 e 2 deste artigo, 

incidindo a mesma apenas sobre a alteração autorizada. 

5 - A demolição de edifícios e outras construções, quando não integradas em procedimento de 

licença  ou  admissão  de  comunicação  prévia de  uma  operação  urbanística,  está  também 

sujeita ao pagamento da taxa para o efeito fixada no Quadro V da tabela anexa ao presente 

Regulamento. 

Secção V 

Utilização das Edificações 

Artigo 13.º 

Emissão de alvarás de autorizações  e de alteração ao uso 

1 - Nos casos referidos nas alíneas e) do n.º 2 e f) do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 

de Setembro e Decreto-Lei nº26/2010, de 30 de Março, a emissão do alvará de autorização de 

utilização ou de alteração de utilização está sujeita ao pagamento de um montante fixado em 

função do número de fogos ou unidades de ocupação e seus anexos. 

2 - Os valores referidos nos números anteriores são os fixados no Quadro VI da tabela anexa 

ao presente Regulamento. 

Artigo 14.º 

Autorização de utilização ou suas alterações previstas em legislação específica

A emissão  de  autorização  de  utilização,  ou  suas  alterações,  relativa  nomeadamente  a 

estabelecimentos de restauração e bebidas, estabelecimentos alimentares e não alimentares e 

serviços,  bem como os estabelecimentos hoteleiros, meios complementares  de alojamento 

turístico,  parques  de campismo públicos,  conjuntos  turísticos  e  superfícies  comerciais  de 

dimensão relevante e postos de abastecimento de combustíveis, está sujeita ao pagamento da 

taxa fixada no Quadro VII da tabela anexa ao presente Regulamento, variando esta em função 

do tipo de estabelecimentos e, em alguns casos, da sua área. 



CAPÍTULO IV 

SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Artigo 15.º 

Emissão de alvarás de licença parcial 

A emissão do alvará de licença parcial na situação referida no n.º 7 do artigo 23.º do Decreto-

Lei  n.º  555/99,  de  16 de  Dezembro,  com a nova  redação que lhe  foi  dada  pela  Lei  n.º 

60/2007,  de  4  de  Setembro  e  Decreto-Lei  nº26/2010,  de  30  de  Março,  está  sujeita  ao 

pagamento da taxa fixada no Quadro VIII da tabela anexa ao presente Regulamento. 

Artigo 16.º 

Licença especial relativa a obras inacabadas 

Nas situações referidas no artigo 88.° do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

nova  redação  que  lhe  foi  dada  pela  Lei  n.º  60/2007,  de  4  de  Setembro  e  Decreto-Lei 

nº26/2010, de 30 de Março, a concessão de licença especial  para conclusão da obra está 

sujeita  ao  pagamento  de  uma  taxa  fixada  de  acordo  com o  seu  prazo  que  se  encontra 

estabelecida no Quadro VIII da tabela anexa ao presente Regulamento. 

Artigo 17.º 

Prorrogações 

Nas situações referidas no n.º 3 do artigo 53.º e n.º 5 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro e Decreto-Lei nº26/2010, de 30 de Março, a concessão de nova prorrogação está 

sujeita ao pagamento da taxa fixada de acordo com o seu prazo e finalidade, estabelecida no 

Quadro IX da tabela anexa ao presente Regulamento. 

Artigo 18.º 

Deferimento tácito 

A emissão  do  alvará  de  licença  no  caso  de  deferimento  tácito  do  pedido  de  operações 

urbanísticas está sujeita ao pagamento da taxa que seria devida pela prática do respetivo ato 

expresso. 

Artigo 19.º 

Renovação 

Nos casos referidos no artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova 

redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e Decreto-Lei nº26/2010, de 

30 de Março, a emissão do alvará resultante da renovação da comunicação prévia ou licença 

está sujeita ao pagamento da taxa prevista para emissão do alvará caducado, reduzida na 

percentagem de 50%. 



Artigo 20.º 

Execução por fases 

1 - No caso de deferimento do pedido de execução por fases, nas situações referidas nos 

artigos 56.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redação que 

lhe foi  dada pela Lei n.º  60/2007, de 4 de Setembro  e Decreto-Lei nº26/2010, de 30 de 

Março, a cada fase corresponde um aditamento ao alvará, sendo devidas as taxas previstas no 

presente Regulamento. 

2 - Na fixação das taxas é tida em consideração a obra ou obras a que se refere a fase ou 

aditamento. 

3 - Na determinação do montante das taxas é aplicável o previsto nos artigos 7.°, 8.°, 9.° e 

11.° deste Regulamento, consoante se trate, respetivamente, de alvará de comunicação prévia 

ou licença de operações de loteamento, alvará de licença de operações de urbanização ou de 

alvará de operações de loteamento e obras de urbanização.  

CAPÍTULO V 

TAXA PELA REALIZAÇÃO, REFORÇO E MANUTENÇÃO 

DE INFRA-ESTRUTURAS URBANÍSTICAS 

Artigo 21.º 

Objetivo e âmbito 

1 - A taxa pela realização de infra-estruturas urbanísticas é destinada a ressarcir o Município 

dos encargos com a realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas da sua 

competência,  resultantes  direta  ou  indiretamente  de  operações  de  loteamento,  obras  de 

urbanização,  bem como  de  obras  de  construção  e  ampliação  de  edifícios  em áreas  não 

abrangidas por operação de loteamento ou alvará de obras de urbanização. 

2 - Aquando do pagamento da taxa devida pela emissão dos respetivos alvarás de licença ou 

admissão  de comunicação prévia,  ou alteração  de uso  é  paga  a  taxa  referida  no número 

anterior,  exceto  se  já  tiverem  sido  pagas  previamente  aquando  do  licenciamento  ou 

comunicação prévia da correspondente operação de loteamento e urbanização, bem como, no 

caso da licença parcial a que se refere o n.º 6 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e 

Decreto-Lei nº26/2010, de 30 de Março.

3 - Para efeitos de aplicação de taxas, são consideradas as seguintes zonas geográficas do 

concelho: 

a) Zona A: Sede do Concelho com exceção do lugar da Urgeira; 

b) Zona B: Lugar da Urgeira e freguesias de Cristelo-Côvo e Arão; 



c) Zona C: Restantes freguesias do concelho. 

Artigo 22.º 

Taxa devida nos loteamentos urbanos e nos edifícios contíguos e funcionalmente ligados 

entre si, com impacto semelhante a Loteamento 

1 - A taxa pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas é fixada para 

cada unidade territorial  em função do custo das  infra-estruturas  e  equipamentos  gerais  a 

executar pela Câmara Municipal, dos usos e tipologias das edificações, tendo ainda em conta 

o plano plurianual de investimentos municipais, de acordo com a seguinte fórmula: 

TMU = K1 x K2 x K3 x V x S + K4 x Programa plurianual x Ω2
                                                               2000                                          Ω1
TMU - valor em euros da taxa devida ao Município pela realização, manutenção e  reforço de 

infra-estruturas urbanísticas; 

a) K1 - coeficiente que traduz a influência do uso, da tipologia e da localização em áreas 

geográficas diferenciadas de acordo com os valores constantes do quadro seguinte: 

Tipologia de construção Áreas totais de 
construção

Zona Valores de 
K1

A   5,00
Até 250m2 B   3,75

C   2,50
A   6,25

Habitação unifamiliar Até 500m2 B   4,50
C   3,00
A 10,00

Acima de 500m2 B   7,50
C   5,00

Edifícios   coletivos   destinados  a 
habitação,

 A 15,00

comércio,    escritórios,    serviços, 
armazéns,

Para qualquer área B 10,00

indústrias  ou  quaisquer  outras 
atividades.

C   7,50

A 7,50
Armazéns ou  indústrias em  edifícios 
de tipo

Para qualquer área B 5,60

industrial. C 3,75
A 4,00



Anexos Para qualquer área B 3,00
C 2,00

b) K2 - coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação do local, assumindo os valores 

constantes  do  quadro  que  se  segue  de  acordo  com a  existência  e  o  funcionamento  das 

seguintes infra-estruturas públicas: 

Número de infra-estruturas públicas existentes e em funcionamento Valores de K2
Nenhuma ....................................................................
Uma infra-estrutura ....................................................
Duas infra-estruturas ..................................................
Três infra-estrututras ..................................................
Quatro infra-estruturas ...............................................
Cinco infra-estruturas ................................................
Seis ou mais infra-estruturas ......................................

0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

As infra-estruturas supracitadas estão definidas na alínea h) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 

de Setembro, incluindo a rede viária, a rede elétrica, a rede de água, a rede de esgotos e águas 

pluviais, a rede de telecomunicações e a rede de gás. 

As infra-estruturas supracitadas estão definidas na alínea h) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 

de Setembro, incluindo a rede viária, a rede elétrica, a rede de água, a rede de esgotos e águas 

pluviais, a rede de telecomunicações e a rede de gás. 

c)  K3  -  coeficiente  que  traduz  a  influência  das  áreas  cedidas  para  zonas  verdes  e/ou 

instalação de equipamentos, assumindo os valores constantes no quadro seguinte: 

Valores das áreas de cedência para espaços verdes, públicos e 
utilização coletiva

Valores de K3

Igual ao calculado de acordo com os parâmetros do PMOT (PDM, 
PU e PP) ............................................
Superior  até  1,25  vezes  a  área  calculada  de  acordo  com  os 
parâmetros do PMOT ...................................
Superior até 1,5 vezes a área calculada de acordo com os parâmetros 
do PMOT ...................................
Superior até 1,5 vezes a área calculada de acordo com os parâmetros 
do PMOT ...................................

1,00

0,85

0,70

0,55

d) K4 - coeficiente que traduz a influência do programa plurianual de atividades e das áreas 

correspondentes aos solos urbanizados ou cuja urbanização seja possível programar e que 



toma o valor 0,30; 

e) S - representa a superfície total (em m²) de pavimentos de construção destinados ou não a 

habitação, incluindo a área de cave; 

f) V - valor em euros para efeitos de cálculo correspondente ao custo do m2 de construção na 

área  do  Município,  decorrente  do  preço  da  construção  fixado  na  Portaria  anualmente 

publicada para o efeito para as diversas zonas do país; 

g) Programa plurianual - valor total do investimento previsto no plano de atividades para 

execução de infra-estruturas urbanísticas e  equipamentos  públicos  destinados a educação, 

saúde, cultura, desporto e lazer; 

h) W1 - área total do concelho (em hectares) classificada como urbana ou urbanizável de 

acordo com o PDM; 

a) W2 - área total do terreno (em hectares) objeto da operação urbanística. 

2 - A redução da taxa de realização, reforço e manutenção de infra-estruturas urbanísticas, 

nos casos a que se refere o n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e Decreto-Lei 

nº26/2010, de 30 de Março,  é efetuada através do parâmetro K2 considerando-se para tal a 

não existência das infra-estruturas que seja necessário realizar ou reforçar. 

Artigo 23.º 

Taxa devida nas edificações não inseridas em loteamentos urbanos 

1 - A taxa pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas é fixada para 

cada unidade territorial  em função do custo das  infra-estruturas  e  equipamentos  gerais  a 

executar pela Câmara Municipal, dos usos e tipologias das edificações, tendo ainda em conta 

o plano plurianual de investimentos municipais, de acordo com a seguinte fórmula: 

 TMU = K1 x K2 x V x S + K4 x Programa plurianual x Ω2
                                                                3.000                                   Ω1
em que K1, K2, V, S e Ω1 têm o mesmo significado e  assumem os mesmos valores da 

situação anterior;  

e: 

i) K4 toma o valor de 0.20; 

ii) Ω2 – área do terreno (em hectares) objeto da operação urbanística, com o máximo da área 

do lote padrão.  Define-se “lote padrão” como a área correspondente a 3 vezes a área de 

implantação total das edificações. 

2 - A redução da taxa de realização, reforço e manutenção de infra-estruturas urbanísticas, 

nos casos a que se refere o n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 



com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e Decreto-Lei 

nº26/2010, de 30 de Março, é efetuada através do parâmetro K2 considerando-se para tal a 

não existência das infra-estruturas que seja necessário realizar ou reforçar. 

Artigo 24.º 

Casos especiais 

1  -  Estão  sujeitas  à  cobrança  da  taxa  de  infra-estruturas  urbanísticas  as  construções  de 

anexos,  garagens  e  obras  similares  em  terreno  onde  já  se  encontre  construída  moradia 

unifamiliar ou edifício de habitação coletiva, desde que a área bruta daquelas construções 

ultrapasse 50 m2, sendo esta calculada nos termos previstos no artigo anterior. 

2 - Estão sujeitas à cobrança da taxa de infra-estruturas urbanísticas as obras respeitantes a 

ampliações de moradias unifamiliares ou edifícios de habitação coletiva, desde que a área 

bruta de construção seja superior a 30 m2, sendo esta calculada nos termos previstos no 

artigo anterior. 

CAPÍTULO VI 

COMPENSAÇÕES 

Artigo 25.º 

Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, infra-estruturas viárias e 

equipamentos

Nos termos dos n.ºs 1 e 2, do art. 43º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e Decreto-Lei 

nº26/2010, de 30 de Março, os projetos de loteamento, os projetos de obras de edificação 

previstas no n.º 5 do art. 57º do mesmo diploma legal, e os projetos de obras de edificação 

que configurem, nos termos do presente regulamento, um impacte relevante para efeitos do 

disposto no nº 5, do art. 44º, do citado diploma, devem prever áreas destinadas à  implantação 

de espaços verdes e de utilização coletiva, infra-estruturas viárias e equipamentos.

Artigo 26.º 

Cedências 

1 - Os interessados na realização de operações de loteamento urbano cedem, gratuitamente, à 

Câmara  Municipal,  parcelas  de  terreno  para  espaços  verdes  públicos  e  equipamentos  de 

utilização coletiva e as infra-estruturas urbanísticas que de acordo com a lei e a licença ou 

comunicação prévia de loteamento, devam integrar o domínio público municipal, integração 

essa que se fará automaticamente com a emissão do alvará. (Retirar  esta última  frase uma 

vez que agora em comunicação prévia não há lugar a alvará ou então retirar e pôr o seguinte:)

No  regime  da  licença,  as  parcelas  de  terreno  cedidas  ao  Município  integram-se 



automaticamente no domínio público municipal com a emissão do alvará;

No regime da comunicação prévia as parcelas cedidas ao Município integram-se no domínio 

público municipal através de instrumento próprio a realizar pelo notário privativo da câmara 

municipal.

2  -  O  disposto  no  número  anterior  é  ainda  aplicável  aos  pedidos  de  licenciamento  ou 

comunicação prévia de obras de edificação, nas situações referidas no nº 5 do artigo 57.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro e Decreto-Lei nº26/2010, de 30 de Março,  bem como, às obras de 

edificação  que  configurem,  nos  termos  do  presente  regulamento,  um  impacte  relevante 

(impacte  semelhante  a  uma  operação  urbanística  de  loteamento  impacte  urbanístico 

relevante) para efeitos do disposto no nº 5, do art. 44º, do citado diploma.

Artigo 27.º 

Compensação 

1 - Se a edificação em causa já estiver dotada de todas as infra-estruturas urbanísticas e/ou 

não se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaços verdes, não há lugar a 

cedências para esses fins, ficando, no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma 

compensação ao Município. 

2 - A compensação poderá ser paga em espécie, através da cedência de lotes, prédios urbanos, 

edificações ou prédios rústicos. 

3 - Em qualquer dos casos, a compensação deverá ser fundamentada especialmente na pouca 

relevância no caso concreto, dos elementos referidos no n.º 1 do artigo anterior. 

4 - A Câmara poderá optar pela compensação em numerário. 

Artigo 28.º 

Decisão sobre o pedido de compensação 

A não cedência ao Município das áreas legalmente previstas e consequente substituição por 

compensação carece de concordância por parte da Câmara Municipal. 

Artigo 29.º 

Cedência parcial 

No caso de se tratar de uma cedência parcial a compensação incide apenas sobre a diferença 

em falta. 

Artigo 30.º 

Processo compensatório 

Sempre que uma das áreas a ceder seja superior ao mínimo determinado por lei e a outra 

inferior,  o respetivo excesso será deduzido à  área objeto de compensação,  não ficando o 



proprietário com direito a reembolso de qualquer valor quando a soma das áreas cedidas for 

superior à soma das áreas que teria a ceder, salvo em caso de comprovado interesse municipal 

e mediante acordo com a Câmara Municipal. 

Artigo 31.º 

Cálculo do valor da compensação em numerário nos loteamentos 

1 - O valor, em numerário, da compensação a pagar ao município será determinado de acordo 

com a seguinte fórmula:

C = C1 + C2
      2

a) C - valor em euros do montante total da compensação devida ao município;

b)  C1 - valor em euros da compensação devida ao município quando não se justifique a 

cedência, no todo ou em parte, de áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva 

ou à instalação de equipamentos públicos no local;

c) C2 - valor em euros da compensação devida ao município quando o prédio já se encontre 

servido pelas infra-estruturas referidas na alínea h) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro.

2 - O cálculo do valor de C1 é feito com base na seguinte fórmula:

C1 = W1 x W2 x A1 x V
    10

a)  W1 -  fator variável em função da localização,  consoante a zona em que se insere,  de 

acordo com o definido no Regulamento do Plano Diretor Municipal e tomará os seguintes 

valores:

Zona A — 1,25

Zona B — 0 ,75

Zona C — 0,50

b) W2 - fator variável em função do índice de utilização previsto, de acordo com o definido 

no regulamento do Plano Diretor Municipal, que tomará os seguintes valores:

            Zona A — 1,00

Zona B — 0,90

Zona C — 0,80

c)  A1 - número de metros quadrados da totalidade ou de parte das áreas que deveriam ser 

cedidas  para  espaços  verdes  e  de  utilização  coletiva,  bem  como  para  instalação  de 

equipamentos públicos, calculado de acordo com os parâmetros atualmente aplicáveis pelo 

Regulamento do Plano Diretor Municipal ou, em caso de omissão, pela Portaria n.º 216/B 

2008, de 3 de Março e sua declaração de retificação n.º 24/2008, de 2 de Maio.



§ único - O valor de A1 deverá ser subtraído em 50% da área das parcelas de natureza privada 

destinada aos mesmos fins, desde que de utilização pública;

d) V - valor em euros para efeitos de cálculo correspondente ao custo do metro quadrado de 

construção  na  área  do  município,  decorrente  do  preço  da  construção  fixado  na  portaria 

anualmente publicada para o efeito para as diversas zonas do País.

3 - Quando a operação de loteamento preveja a criação de lotes cujas construções a edificar 

criem  servidões  e  acessibilidades  diretas  para  arruamento(s)  existente(s),  devidamente 

pavimentado(s)  e  infra-  -estruturado(s),  será  devida  uma  compensação  C2  a  pagar  ao 

município, que resulta da seguinte fórmula: 

C2 = W3 x W4 x A2 x V

a) W3 - coeficiente que corresponde a 0,10 × N, em que:

N = A.hab + A.Com/serv + A.Ind/arm
                                                                    120            100               150 
e cujas edificações criem servidões ou acessibilidades diretas para arruamento(s) existente(s) 

devidamente pavimentado(s) e infra-estruturado(s) no todo ou em parte;

b)  W4 - coeficiente que corresponde a 0,03 + 0,015 × número de infra-estruturas existentes 

no(s) arruamento(s) acima referido(s), de entre as seguintes:

- Rede pública de saneamento;

- Rede pública de águas pluviais;

- Rede pública de abastecimento de água;

- Rede pública de energia elétrica e de iluminação pública;

- Rede de telefones e ou de gás;

c) A2 - superfície medida em metros quadrados e determinada pelo comprimento das 

linhas  de  confrontação  dos  arruamentos  com  o  prédio  a  lotear  multiplicado  pelas  suas 

distâncias ao eixo dessas vias;

d) V - valor em euros para efeitos de cálculo correspondente ao custo do metro quadrado de 

construção  na  área  do  município,  decorrente  do  preço  da  construção  fixado  na  portaria 

anualmente publicada para o efeito para as diversas zonas do País.

Artigo 32.º 

Cálculo do valor da compensação em numerário nos edifícios contíguos  e 

funcionalmente ligados entre si.

O preceituado no artigo anterior é também aplicável ao cálculo do valor da compensação em 

numerário  nos  edifícios  contíguos  e  funcionalmente  ligados  entre  si,  com as  necessárias 

adaptações. 



Artigo 33.º 

Compensação em espécie 

1 - A avaliação é efetuada por uma Comissão composta por três elementos: 

a) Um representante da Câmara Municipal; 

b) Um representante do proprietário do prédio; 

c) Um técnico designado por cooptação pela Comissão. 

2 - Se o valor apurado nos termos do número anterior não for aceite pelo proprietário, tal 

decisão é resolvida, em definitivo, pelo Executivo Municipal. 

3  -  Caso  o  proprietário  não  se  conforme  com  a  decisão  do  Executivo  Municipal,  a 

compensação é paga em numerário. 

4 - Sempre que se verifiquem diferenças entre o valor calculado para a compensação devida 

em  numerário  e  o  valor  dessa  compensação  a  entregar  em  espécie,  as  mesmas  serão 

liquidadas da seguinte forma: 

a)  Se  o  diferencial  for  favorável  ao  Município,  será  o  mesmo pago  em numerário  pelo 

promotor da operação urbanística; 

b) Se o diferencial for favorável ao promotor, ser-lhe-á o mesmo deduzido no pagamento das 

respetivas taxas de urbanização. 

5 - A Câmara Municipal pode recusar o pagamento da compensação em espécie, quando 

entenda que as parcelas de terreno ou os bens imóveis a entregar pelo promotor da operação 

urbanística não satisfazem os objetivos consagrados no presente Regulamento. 

Artigo 34.º 

Pagamento em prestações 

1 - Quando se verifique que o valor da compensação ultrapassa o valor de 30.000 euros, 

poderá  ser  autorizado  o  pagamento  em  prestações  a  requerimento  fundamentado  do 

interessado, não devendo exceder o prazo de 12 meses a contar da data de emissão do alvará, 

importando a falta de realização de uma das prestações o vencimento de todas as restantes. 

2  -  Serão devidos juros à  taxa legal  em relação às prestações  em dívida,  os quais  serão 

liquidados e pagos conjuntamente com cada prestação. 

3  -  Será  sempre  obrigatória  a  prestação  de  garantia  real  ou  equivalente  para  se  obter  o 

pagamento em prestações.

Artigo 35.º 

Pagamento de diferencial 

Sempre  que  da  avaliação  resulte  um valor  inferior  ao  calculado  através  da  aplicação  da 

fórmula  do  artigo  31.º  do  presente  Regulamento,  o  loteador  ficará  obrigado  a  pagar  a 



respetiva diferença. 

Artigo 36.º 

Diferença 

Verificando-se que da avaliação efetuada resulta um valor superior ao calculado nos termos 

do  artigo  31.º  do  presente  Regulamento,  a  Câmara  Municipal  somente  recompensará  o 

loteador da diferença, ou de parte dela, quando a substituição por espécie for do seu especial 

interesse. 

Artigo 37.º 

Compensação em espécie e prossecução de interesses públicos 

A Câmara  Municipal  reserva-se  o  direito  de  não  aceitar  a  proposta  de  compensação em 

espécie  sempre  que  tal  não  se  mostre  conveniente  para  a  prossecução  dos  respetivos 

interesses públicos. 

Artigo 38.º 

Comissão arbitral 

Se o valor proposto no relatório final da comissão referida no artigo 33.º não for aceite pela 

Câmara Municipal, ou pelo promotor da operação urbanística, recorrer-se-á a uma comissão 

arbitral, que será constituída nos termos do artigo 118.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro,  com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e 

Decreto-Lei nº26/2010, de 30 de Março.

Artigo 39.º 

Plano Diretor Municipal 

Quando o prédio em causa abranja várias zonas definidas na Carta de Ordenamento do Plano 

Diretor  Municipal,  a  compensação  será  correspondente  ao  somatório  das  compensações 

achadas por proporcionalidade das áreas respetivas sobre a área total a lotear consideradas 

quer as primeiras, quer a última, de forma bruta, ou seja, sem qualquer dedução de espaços a 

ceder ao domínio público ou ao domínio privado do município. 

Artigo 40.º 

Integração de imóveis no domínio privado do Município 

Quando a compensação seja paga em espécie, através da cedência de parcelas de terreno, 

estas integram-se no domínio privado do município, destinando-se a permitir uma correta 

gestão dos solos, ficando sujeitas, em matéria de alienação e oneração, ao disposto na alínea 

i), do n.º 2, do art.º 53.º e alínea f), nº 1, art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

CAPÍTULO VII 

Disposições Especiais 



Artigo 41.º 

Informação prévia 

1 - Os pedidos de informação prévia no âmbito de operações de loteamento ou obras de 

urbanização, edificação ou outras estão sujeitos ao pagamento das taxas fixadas no Quadro X 

da tabela anexa ao presente Regulamento. 

2 - Esta taxa é liquidada e paga no ato da apresentação do respetivo pedido. 

Artigo 42.º 

Comunicação prévia 

Revogado

Artigo 43.º 

Ocupação da via pública por motivos de obras 

1 - A ocupação de espaço público por motivos de obras está sujeita ao pagamento das taxas 

fixadas no Quadro XI da tabela anexa ao presente Regulamento. 

2 - O prazo de ocupação de espaço público por motivos de obras, não pode exceder o prazo 

fixado nas licenças ou autorizações relativas às obras a que se reportam. 

3 - No caso de obras não sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia, ou delas isentas, a 

licença de ocupação de espaço público é emitida pelo prazo solicitado pelo interessado. 

Artigo 44.º 

Vistorias 

1 - A realização de vistorias por motivos da realização de obras, está sujeita ao pagamento 

das taxas fixadas no Quadro XII da tabela anexa ao presente Regulamento. 

2 - As vistorias são efetuadas quando se mostrarem pagas as taxas correspondentes. 

3 - Não se efetuando ou tornando-se necessário efetuar novas vistorias por falta imputável ao 

requerente são devidas novas taxas nos termos seguintes: 

a) 2ª vistoria: acresce 50% das taxas normais; 

b) 3ª vistoria e seguintes: acresce 100% das taxas normais. 

4 - Estas taxas são sempre pagas no ato da apresentação do respetivo pedido. 

Artigo 45.º 

Operações de destaque 

1 - O pedido de destaque ou a sua reapreciação, bem como a emissão da certidão relativa ao 

destaque, estão sujeitos ao pagamento das taxas fixadas no Quadro XIII da tabela anexa ao 

presente Regulamento. 

2 - Ao montante referido no número anterior acresce a taxa relativa ao registo de declarações 

de responsabilidade por termo. 



Artigo 46.º 

Receção de obras de urbanização 

Os  atos  de  receção  provisória  ou  definitiva  de  obras  de  urbanização  estão  sujeitos  ao 

pagamento das taxas fixadas no Quadro XIV da tabela anexa ao presente regulamento. 

Artigo 47.º 

Prestação de serviços administrativos 

1  -  Os  atos  e  operações  de  natureza  administrativa  a  praticar  no  âmbito  das  operações 

urbanísticas estão sujeitas ao pagamento das taxas fixadas no Quadro XV da tabela anexa ao 

presente Regulamento. 

2  -  As  taxas  referidas  no  número  anterior  deverão  ser  liquidadas  e  pagas  no  ato  de 

apresentação do pedido. 

3 - A emissão dos alvarás de licença ou a admissão de comunicação prévia de loteamento fica 

condicionada ao pagamento prévio das taxas devidas e ainda das despesas com a publicação e 

fixação dos respetivos editais, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e Decreto-Lei 

nº26/2010, de 30 de Março. 

4 - Sempre que o interessado, numa certidão ou noutro documento, não indique o ano da 

emissão  do  documento  original,  ser-lhe-ão  liquidadas  buscas  por  cada  ano  de  pesquisa, 

excluindo o ano da apresentação da petição ou aquele que é indicado pelo requerente, de 

acordo com as taxas fixadas no Quadro XV da tabela anexa ao presente Regulamento. 

Artigo 48.º 

Publicitação da discussão pública ou de alvará 

1 - Pela publicação da discussão pública e do alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia de loteamento, pela Câmara Municipal, são devidas as taxas previstas no Quadro XVI 

da tabela anexa ao presente Regulamento, acrescidas das despesas de publicação do jornal. 

2 - A Câmara notifica os promotores para, no prazo de 5 dias a contar da dia em que tomou 

conhecimento  do  montante  de  despesas  de  publicação  no  jornal,  proceder  ao  respetivo 

pagamento, sob pena de suspensão dos efeitos da respetiva discussão ou alvará. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES 

Artigo 49.º 

Medidas de superfície e medições 

1  -  Quando  fixadas  medidas  de  superfície  nos  quadros  da  tabela  anexa  ao  presente 

Regulamento,  estas  abrangem a  totalidade  da  área  a  construir,  reconstruir  ou  modificar, 



incluindo a espessura das paredes, varandas, escadas, sacadas, marquises e a parte que, em 

cada piso, corresponda às caixas de escadas e vestíbulos, ascensores e monta cargas. 

2  -  Quando,  para  liquidação  das  taxas,  houver  que  efetuar  medições,  far-se-á  um 

arredondamento, por excesso, no total de cada espécie. 

Artigo 50.º 

Pagamento em prestações 

1 - O pagamento das taxas referidas nos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 116.º do Decreto -Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro,  com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 

de Setembro e Decreto-Lei nº26/2010, de 30 de Março, pode ser fracionado até ao termo do 

prazo de execução fixado no alvará, desde que seja fixada caução nos termos do artigo 54.º, 

do mesmo Decreto-Lei. 

2 - A autorização referida no número anterior fica sujeita às seguintes condições: 

a)  Prestação  de  garantia  bancária  ou  seguro-caução,  sem quaisquer  despesas  a  cargo  da 

Câmara; 

b) Liquidação de uma parte não inferior a 25% do montante da taxa devida; 

c) Liquidação progressiva da quantia restante em prestações que correspondam, no mínimo, a 

25% do valor da taxa e que serão pagas pelo menos trimestralmente, sob pena de se proceder 

à cobrança do crédito pela garantia existente. 

3  -  Serão devidos juros à  taxa legal  em relação às prestações  em dívida,  os quais  serão 

liquidados e pagos conjuntamente com cada prestação. 

Artigo 51.º 

Dúvidas e omissões 

Os  casos  omissos  e  as  dúvidas  suscitadas  na  interpretação  e  aplicação  do  presente 

Regulamento que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação 

e integração de lacunas, serão submetidas para decisão dos órgãos competentes nos termos do 

disposto na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Artigo 52.º 

Documentos urgentes 

1  -  Sempre  que  o  requerente  solicite,  por  escrito,  a  emissão  de  certidões  ou  outros 

documentos, com carácter de urgência, as taxas respetivas são acrescidas de 100%. 

2 - Para efeitos do número anterior, são considerados urgentes os documentos emitidos no 

prazo de três dias, a contar da data da apresentação do requerimento ou da data do despacho 

deste, conforme a satisfação do pedido dependa, ou não, desta última formalidade. 

Artigo 53.º 



Restituição de documentos 

1 - Sempre que o interessado requeira a restituição de documentos juntos a processos, desde 

que estes sejam dispensáveis, ser-lhe-ão os mesmos restituídos. 

2 - As cópias extraídas nos serviços municipais estão sujeitas ao pagamento das taxas que se 

mostrem  devidas,  sendo  as  mesmas  cobradas  no  momento  da  entrega  das  mesmas  ao 

interessado de acordo com o Quadro XV da tabela anexa ao presente Regulamento. 

Artigo 54.º 

Envio de documentos 

1 - Os documentos solicitados pelo interessado podem ser remetidos por via postal, desde que 

o  mesmo  tenha  manifestado  esta  intenção,  juntando  à  petição  envelope  devidamente 

endereçado e estampilhado, e proceda ao pagamento das competentes taxas, nos casos em 

que a liquidação se possa efetuar. 

2 - O eventual extravio da documentação enviada via CTT não é imputável aos Serviços 

Municipais. 

3 - Se for manifestada a intenção do documento ser enviado por correio, com cobrança de 

taxas, as despesas correm todas por conta do peticionário. 

4 - Se o interessado desejar o envio sob registo postal, com aviso de receção, deve juntar ao 

envelope referido no n.º 1 os respetivos impressos postais devidamente preenchidos 

Artigo 55.º 

Atualização 

1 - Os valores das taxas e preços são atualizados, anualmente, através de um coeficiente igual 

ao  da  percentagem  estabelecida  para  o  aumento  dos  vencimentos  do  regime  geral  da 

administração pública;

2 – As novas  taxas  entrarão em vigor  no prazo de 30 (trinta)  dias,  a  contar  da data  da 

publicação da Portaria que fixar o aumento previsto no número anterior, com a observação da 

“Vacatio legis” de 15 dias, após a fixação do competente edital;

3  –  Se os aumentos de vencimentos  se  verificarem antes do dia  1  de Dezembro do ano 

anterior, os efeitos sobre a atualização das taxas e licenças só se verificarão a partir do dia 1 

de Janeiro. 

Artigo 56.º 

Regulamentação subsidiária 

Em tudo o que não estiver especialmente previsto no presente Regulamento, aplicam-se as 

disposições contidas no Regulamento para Liquidação e Cobrança das Taxas pela Concessão 

de Licenças e Prestação de Serviços Municipais.



Artigo 57.º 

Norma revogatória 

Com  a  entrada  em  vigor  do  presente  regulamento  consideram-se  revogadas  todas  as 

disposições  de  natureza  regulamentar,  aprovadas  pelo  Município,  em  data  anterior  à 

aprovação do presente Regulamento e que com o mesmo estejam em contradição. 

Artigo 58.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento e a Tabela anexa entram em vigor 15 dias após a sua publicação, nos 

termos da Lei. 
Anexo

TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
QUADRO I - EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA OU ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
Emissão de alvará de licença ou admissão de 
comunicação prévia de operação de loteamento 

Valor da Taxa

1  Emissão do alvará de licença ou admissão de 
comunicação prévia 76,39 €

2  Acresce ao montante referido no nº1)  
 2.1 Por lote 20,00 €
 2.2 Por fogo 10,00 €
 2.3 Outras utilizações (por cada m2) 2,00 €
3  Aditamento ao alvará ou admissão de 

comunicação prévia 68,45 €
4  Outros não especialmente previstos 68,45 €
QUADRO II - EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA OU ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
Emissão de alvará de licença ou admissão de 
comunicação prévia de obras de urbanização  

Valor da Taxa

1  Emissão de alvará de licença ou admissão de 
comunicação prévia  

 1.1 Por período de 30 dias   
82,38 € 

 1.2 Por cada período adicional de 30 dias ou 
fração 

  
6,00 € 

2  Acresce ao montante referido no nº1 - por 
unidade  

 2.1 Arruamentos 100,00 €
 2.2 Esgotos   

100,00 € 
 2.3 Rede de águas pluviais   

100,00 € 
 2.4 Rede de abastecimento de águas   

100,00 € 
 2.5 Rede de energia elétrica   

100,00 € 



 2.6 Rede de telecomunicações   
100,00 € 

 2.7 Rede de gás   
100,00 € 

 2.8 Outras   
100,00 € 

3  Aditamento ao alvará ou admissão de 
comunicação prévia 

  
68,45 € 

4  Outros não especialmente previstos   
68,45 € 

QUADRO III - TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DO ALVARÁ OU ADMISSÃO DE 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE 

TERRENOS
Taxa devida pela emissão do alvará ou admissão de 
comunicação prévia para realização de trabalhos de 

remodelação de terrenos 
Valor da Taxa

1  Emissão do alvará de licença ou admissão de 
comunicação prévia  

 1.1 Com área até 1000m2   
82,38 € 

 1.2 Com área entre 1000m2 e 1ha   
164,75 € 

 1.3 Com área superior a 1ha   
411,89 € 

3  Aditamento ao alvará ou admissão de 
comunicação prévia 

  
68,45 € 

4  Outros não especialmente previstos   
68,45 € 

QUADRO IV - ALVARÁ DE LICENÇA OU ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA 
OBRAS DE EDIFICAÇÃO

Alvará de licença ou admissão de comunicação prévia 
para obras de edificação 

Valor da Taxa

1  Emissão do alvará de licença ou admissão de 
comunicação prévia  

 1.1 Por período de 30 dias   
54,34 € 

 1.2 Por cada período adicional de 30 dias ou 
fração 

  
15,00 € 

2  Taxa para habitação ( acresce ao montante 
referido no nº1)  

 2.1 Por m2 de área de construção   
1,00 € 

 2.2 Corpos salientes sobre a via pública (por m2 
de construção) 

  
30,00 € 

3  Taxa para comércio e serviços (acresce ao 
montante do nº1)  

 3.1 Por m2 de área de construção   
1,75 € 

 3.2 Corpos salientes sobre a via pública (por m2 
de construção) 

  
25,00 € 

4  Para outros fins (acresce ao montante 
referido no nº1)  

 4.1 Por m2 de área de construção   
0,80 € 

5  Aditamento ao alvará por alteração da 
licença ou admissão de comunicação prévia 

  
68,45 € 

6  Outros não especialmente previstos   
68,45 € 

QUADRO V - ALVARÁ PARA OUTRAS LICENÇA, ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
E DEMOLIÇÕES



Alvará para outras  licença, admissão de comunicação 
prévia e demolições 

Valor da Taxa

1  Emissão do alvará de licença ou admissão de 
comunicação prévia  

 1.1 Por período de 30 dias   
8,24 € 

 1.2 Por cada período adicional de 30 dias ou 
fração 

  
10,00 € 

2  Acresce ao montante referido no nº1  

 2.1
Construção/reconstrução, ampliação, 
alteração de muros/vedações (por metro 
linear) 

  
1,00 € 

 2.2 Construção/reconstrução, ampliação, 
alteração de anexos/garagens (por m2)) 

  
2,00 € 

 2.3 Construção/reconstrução, ampliação, 
alteração de terraços (por m2)) 

  
1,50 € 

 2.4 Construção/reconstrução, ampliação, 
alteração de escadas exteriores (por m2)) 

  
2,00 € 

 2.5 Construção/reconstrução, ampliação, 
alteração de tanques e afins (por m3)) 

  
0,50 € 

 2.6 Construção/reconstrução, ampliação, 
alteração de piscinas (por m3)) 

  
4,00 € 

 2.7
Construção/reconstrução, ampliação, 
alteração de outras construções ligeiras 
(por m2)) 

  
1,50 € 

 2.8 Modificações de fachadas (por m2)   
1,00 € 

 2.9 Instalação de ascensores e monta-cargas - 
por unidade 

  
15,00 € 

 2.10 Obras de impermeb. do solo: cortes de ténis 
e outros (por m2) 

  
2,00 € 

 2.11 Demolições de edifícios e outras construções 
por piso 

  
10,00 € 

3  Aditamento ao alvará por alteração da 
licença ou admissão de comunicação prévia 

  
68,45 € 

4  Outros não especialmente previstos   
68,45 € 

QUADRO VI - ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE USO
Alvará de autorização de utilização e de  alteração de 

uso 
Valor da Taxa

1  Emissão do alvará de utilização para:   
 1.1 Para habitação (por fogo)   

24,79 € 
 1.2 Anexos (por unidade)   

15,17 € 
 1.3 Comércio e Serviços (unidade)   

30,34 € 
 1.4 Industria (por unidade)   

53,10 € 
2  Prédios em regime de propriedade horizontal  
 2.1 Frações destinadas a habitação (por unidade)   

24,79 € 
 2.2 Frações destinadas a comércio e serviços 

(por unidade)  
  

76,97 € 
 2.3 Frações destinadas a indústria (por unidade)   

95,98 € 



 2.4 Frações destinadas a garagens (por unidade)   
15,26 € 

 2.5 Lugares de estacionamento (por unidade)   
25,43 € 

Alvará de autorização de utilização e de  alteração de 
uso Valor da Taxa

3  Depósito de ficha técnica de habitação   
19,16 € 

4  Alteração de uso  
 4.1 Para habitação (por fogo)   

24,06 € 
 4.2 Para comércio e serviços (por unidade)   

126,23 € 
 4.3 Para industria (por unidade)   

126,23 € 
5  Outros não especialmente previstos   

126,23 € 
QUADRO VII - ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PREVISTAS EM 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
Alvará de  autorização de utilização previstas em 

legislação específica
Valor da Taxa

1  Emissão do alvará de utilização e suas 
alterações:  

 1.1 Bebidas   
154,08 € 

 1.2 Restauração   
177,19 € 

 1.3 Restauração e bebidas   
200,30 € 

 1.4 Restauração e/ou bebidas com espaço de dança   
500,75 € 

2  

Emissão do alvará de licença/autorização e 
suas alterações por cada estabelecimento de 
restauração/bebidas  com  instalações 
destinadas  a  fabrico  próprio  (pastelaria, 
panificação e gelados)

  
231,12 € 

3  Emissão do alvará de lic./autorização de 
utilização e suas alterações:  

 3.1 Hipermercados e supermercados:  
 a) Por metro quadrado até 3000   

1,00 € 
 b) Por cada metro quadrado além dos 3000   

1,00 € 
 3.2 Comércio a retalho especializado de produtos 

alimentares e não alimentares 
  

254,23 € 
 3.3 Comércio  por  grosso  especializado  de 

produtos alimentares e não alimentares 
  

400,60 € 
 3.4 Armazéns frigoríficos de produtos 

alimentares 
  

385,19 € 
Alvará de  autorização de utilização previstas em 

legislação específica
 

Valor da Taxa

4  
Emissão  do  alvará  de  lic./autorização  de 
utilização  e  suas  alterações  para 
empreendimentos turísticos  

 4.1 Estabelecimentos  hoteleiros,  Aldeamentos, 
Apartamentos e Conjuntos Turísticos

  
385,19 € 



 4.2 Turismo  de  habitação,  espaço  rural  e 
natureza

  
200,30 € 

 4.3 Parques de campismo e de caravanismo   
200,30 € 

5  Registo  de  estabelecimento  de  alojamento 
local  

 5.1 Moradias e apartamentos   
100,15 € 

 5.2 Estabelecimentos de hospedagem   
200,30 € 

6  
Emissão de licença de exploração de postos 
de  abastecimento  e  de  instalações  de 
armazenagem de combustíveis:  

 6.1 Postos e instalações da classe A1   
77,04 € 

 6.2 Postos e instalações da classe A2 e A3   
500,75 € 

7  Emissão de alvará de utilização de parques 
de sucata

  
500,75 € 

8  
Emissão do alvará de autorização de infra-
estruturas  de  suporte  das  estações  de 
radiocomunicações e respetivos acessórios 

  
254,23 € 

9  Outros não especificados nos números 
anteriores 

  
231,12 € 

QUADRO VIII - ALVARÁ DE LICENÇA PARCIAL DE OBRAS INACABADAS
Alvará de licença parcial de obras inacabadas Valor da Taxa

1  Emissão de alvará de licença parcial  
 1.1 Por período de 30 dias   

77,04 € 
 1.2 Por cada período adicional de 30 dias ou 

fração 
  

15,00 € 
2  Emissão de licença especial para conclusão 

de obras inacabadas  
 2.1 Por período de 30 dias   

11,56 € 
 2.2 Por  cada período adicional de 30 dias ou 

fração 
  

10,00 € 
QUADRO IX – PRORROGAÇÕES

Prorrogações Valor da Taxa

1  Prorrogação para execução de obras  
 1.1 Loteamentos com obras de urbanização (por 30 

dias ou fração)
  

29,21 € 
 1.2 Obras de edificação ou outras  (por 30 dias 

ou fração) 
  

29,21 € 
2  Taxa por mês ou fração (acresce ao nº1)   

15,00 € 
QUADRO X - INFORMAÇÕES PRÉVIAS

Informação prévia Valor da Taxa

1  
Pedido de informação prévia para 
licenciamento, admissão de comunicação 
prévia ou outras situações  



 1.1 Operação de loteamento com obras de 
urbanização 

  
38,52 € 

 1.2 Operações de loteamento   
38,52 € 

 1.3 Obras de urbanização   
38,52 € 

 1.4 Trabalhos de remodelação de terrenos   
23,11 € 

 1.5 Obras de edificação   
19,26 € 

 1.6 Edifício com impacto semelhante a uma 
operação de loteamento

  
38,52 € 

 1.7 Outros casos   
15,41 € 

QUADRO XI - OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA POR MOTIVO DE OBRAS
Ocupação da via pública por motivo de obras Valor da Taxa

1  Ocupação delimitada por resguardos (por m2 e 
período de 30 dias)  

 1.1 Com tapumes ou outros resguardos   
2,57 € 

 1.2 Andaimes por parte não defendida pelo tapume   
3,09 € 

2  Ocupação não delimitada por resguardos (por 
m2 e período de 30 dias)  

 2.1 Com caldeiras, amassadouros, depósito de 
entulhos, materiais ou outras construções

  
12,87 € 

 2.2 Com veículos pesados, guindastes ou gruas 
para elevação de materiais 

  
15,45 € 

 2.3
Travessia de estrada com canos para conduta 
de água (por metro linear ou fração e 
períodos de 30 dias) 

  
10,30 € 

QUADRO XII – VISTORIAS
Vistorias Valor da Taxa

1  Vistorias para emissão de licença de 
utilização  

 1.1 Habitação (por unidade)   
32,29 € 

 1.2 Anexos (por unidade)   
19,37 € 

 1.3 Comércio,  Serviços  ou  profissões  liberais 
(por unidade de ocupação)

  
35,52 € 

 1.4 Industria  ou  armazenagem  (por  unidade  de 
ocupação)

  
80,72 € 

2  Prédios em regime de propriedade horizontal  
 2.1 Frações destinadas a habitação (por unidade)   

25,83 € 

 2.2
Frações destinadas a comércio, serviços e 
profissões  liberais  (por  unidade  de 
ocupação)  

  
35,52 € 

 2.3 Frações destinadas a indústria (por unidade 
de ocupação)

  
96,87 € 

 2.4 Frações destinadas a garagens (por unidade)   
19,37 € 

 2.5 Frações  destinadas  a  lugares  de 
estacionamento (por unidade) 

  
12,92 € 



3  Vistoria  para  a  emissão  de  licença  de 
utilização, casos especiais  

 3.1 Restauração  e/ou  bebidas  (por 
estabelecimento)

  
193,73 € 

 3.2 Restauração e/ou bebidas com espaço de dança 
(por estabelecimento) 

  
516,62 € 

 3.3 Comércio e serviços da área alimentar e não 
alimentar (por estabelecimento)

  
200,19 € 

Vistorias Valor da Taxa

 3.4
Vistorias e auditorias de classificação de 
estabelecimentos  turísticos  e  alojamento 
local (por unidade)  

 3.4.1 Estabelecimentos turísticos   
193,73 € 

 3.4.2 Alojamento local   
161,44 € 

4  Vistoria  para  determinar  condições  de 
higiene e salubridade 

  
12,92 € 

5  Vistorias especiais  

 5.1
Verificação  provisoria  de  obras  de 
urbanização  para  redução  do  montante  da 
caução 

  
51,51 € 

 5.2 Verificação  definitiva  das  obras  de 
urbanização para libertação total da caução 

  
51,51 € 

 5.3 Vistoria  para  constituição  de  propriedade 
horizontal (por unidade de ocupação)

  
51,51 € 

 5.4 Posto  de  abastecimento  e  instalação  de 
armazenagem de combustível  

 5.4.1 Vistorias  relativas  ao  processo  de 
licenciamento ou verificações posteriores  

 a) Em postos e instalações da classe A1   
128,77 € 

 b) Em postos e instalações da classe A2 e A3 257,53 €
 5.4.2 Vistorias periódicas e repetições  
 a) Em postos e instalações da classe A1 257,53 €
 b) Em postos e instalações da classe A2 e A3 386,30 €
 5.5 Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas 

e tapetes rolantes  
 5.5.1 Inspeções periódicas e extraordinárias   

107,22 € 
 5.5.2 Reinspeções   

53,61 € 
6  Vistorias a parques de sucatas   

321,91 € 
7  Outras   

32,19 € 
QUADRO XIII - OPERAÇÕES DE DESTAQUE

Operações de destaque Valor da Taxa

1  Por pedido de destacamento  
 1.1 Para habitação   

64,38 € 



 1.2 Para comércio/serviços e edifícios mistos   
128,77 € 

 1.3 Para outros fins   
193,15 € 

2  Emissão de certidão   
64,38 € 

QUADRO XIV - RECEÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
Receção de obras de urbanização Valor da Taxa

1  Receção provisória ou definitiva de obras de 
urbanização 

  
64,38 € 

2  Taxa por lote (acresce ao montante referido 
no nº1) 

  
5,00 € 

QUADRO XV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Prestação de serviços administrativos Valor da Taxa

1  Entrega de projetos de obras  
 1.1 Loteamentos com obras de urbanização   

221,04 € 
 1.2 Loteamento sem obras de urbanização   

147,36 € 
1
.
3

 Construção/reconstrução, ampliação e 
alteração de edifícios  

 a) Unifamiliares   
51,58 € 

 b) Coletivos e mistos   
221,04 € 

2  
Averbamento em procedimento de 
licenciamento/admissão de comunicação prévia 
de loteamentos e obras de edificação 

 

 2.1 Do alvará de licença ou autorização   
49,31 € 

3  Outros averbamentos não especificados   
19,72 € 

4  Certidão de aprovação de edifício em regime 
de propriedade horizontal 

  
19,72 € 

5  Outras certidões  
 5.1 Não excedendo uma lauda   

4,70 € 
 5.2 Por cada lauda além da 1ª ainda que 

incompleta 
  

1,98 € 
6  Fotocópias simples de peças escritas ou 

desenhadas (por folha)  
 6.1 Em papel A4   

4,68 € 
 6.2 Em papel A3   

4,69 € 
7  Fotocópias autenticadas de peças escritas  
 7.1 Não excedendo uma lauda   

10,26 € 
 7.2 Por  cada  lauda  além  da  1ª  ainda  que 

incompleta 
  

1,75 € 
8  Cópias autenticadas de peças desenhadas (por 

m2 ou fração)  



 8.1 Em papel de cópia ou semelhante   
10,39 € 

 8.2 Em papel VGTS   
14,28 € 

 8.3 Em papel poliester   
15,35 € 

Prestação de serviços administrativos Valor da Taxa

9  Buscas (por cada ano)  
 9.1 Até ao limite de 5 anos   

10,22 € 
 9.2 Por cada ano a mais   

5,00 € 
1
0  Fornecimento  de  plantas  topográficas  em 

papel (por folha)  
 10.1 Formato A4   

5,80 € 
 10.2 Formato A3   

5,81 € 
1
1  

Fornecimento  de  plantas  topográficas  ou 
outras  em  suporte  informático  por  folha 
(inclui o CD)

  
8,52 € 

1
2  Pedido  de  reapreciação  ou  reavaliação  de 

processos  
 12.1 Operações  de  loteamento  e/ou  obras  de 

urbanização
  

22,12 € 
 12.2 Trabalhos de remodelação de terrenos   

22,12 € 
 12.3 Obras de edificação com impacto semelhante a 

operação de loteamento 
  

22,12 € 
 12.4 Obras de edificação   

22,12 € 
1
3  Fornecimento de avisos de obra   

8,11 € 
1
4  Autenticação  de  documentos  apresentados 

apresentados por particulares (cada folha) 
  

3,00 € 
1
5  Entrada de requerimentos, excetuados os que 

por lei devam ser recebidos gratuitamente 
  

5,80 € 
1
6  Fotocópia  da  ficha  técnica  da  habitação 

autenticada 
  

55,09 € 
1
7  Outros serviços prestados ao público quando 

não haja tipo especialmente previsto 
  

7,97 € 
QUADRO XVI - PUBLICITAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DO ALVARÁ/OU 

LOTEAMENTO
Publicitação da discussão pública do alvará/ou 

loteamento 
Valor da Taxa

1 Edital 32,75 €

2 Por cada aviso num jornal de âmbito local ou 
nacional (a)

a) por orçamento

A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  as  alterações  ao  Regulamento 

Municipal acima transcrito bem como a respetiva tabela de taxas e submetê-lo a apreciação 



pública, nos termos e para os efeitos do artº 118º do Código Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo De- Lei nº 442/91, de 15 de Novembro.  ---------------------------------------------

PONTO 3 -  AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA E AVENÇA 

COM PESSOAS:-  A Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Câmara nas informações prestadas pelo Chefe de Divisão 

Financeira, através do qual concordou com as aquisições de serviços abaixo mencionadas, 

bem como, as aprovou: 

• Simone Oliveira –  Tradução do Dossier de candidatura  da Fortaleza de Valença a 

Património da Humanidade, no valor de €2.335,87 (dois mil trezentos e trinta e cinco 

euros e oitenta e sete cêntimos);

• Rui Carlos Queirós de Sousa Basto -  Sextas à noite na Biblioteca Municipal, no 

valor de €54,00 (cinquenta e quatro euros);

• Margarida Gonçalves Fonseca Santos - Sextas à noite na Biblioteca Municipal, no 

valor de €155,00 (cento e cinquenta e cinco euros). -----------------------------------------
 APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições do artigo 

92º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata 

desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a mesma lida e achada 

conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente 

reunião. E, nada mais havendo a tratar, o  Presidente da Câmara, pelas nove horas e quarenta 

cinco minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. 
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