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Artigo Designação Valor/€

Capítulo I – Prestação de Serviços ao Público
1º Prestação de Serviços e concessão de documentos

1 Atestados ou documentos análogos e suas confirmações 20,90 €

2 Substituição de documentos (Emissão de 2.ª via de documentos) 10,45 €

3 Averbamentos 5,25 €

4 Certidões ou documentos com o mesmo valor 20,90 €

Fotocópias de Documentos
5 Fotocópias não autenticadas: 

a)        Formato A4 - uma lauda 0,50 €

       Formato A4 – restantes laudas (cada) 0,40 €

b)        Formato A3 – uma lauda 1,05 €

       Formato A3 -  restantes laudas (cada) 0,50 €

Acresce autenticação por folha 5,05 €

6 Emissão de declaração, referida na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da Portaria n.º 206/96 20,15 €

7 Buscas/pesquisas 5,05 €

8 Processos administrativos de interesse particular não previstos noutros capítulos 10,00 €

1º § - São isentos de taxas os atestados e certidões que, nos termos da Lei, gozem de isenção de pagamento de imposto de selo. 

2º § - Não é devido pagamento de taxas pela conferência de documentos ou assinaturas destinadas a instruir processos.  

Secção I – Atividades Diversas – Taxas
2º 1 Vistorias a unidades móveis, por cada 40,25 €

Secção II – Cemitério:
3º Enterramento, concessão de terrenos e uso de jazigos, de ossários e de outras instalações em cemitérios municipais

1 Inumação de covais

       Sepulturas temporárias - cada 20,90 €

2 Inumação de jazigo

       Particulares - cada 20,90 €

3 Ocupação de Ossários Municipais

Cada ossada 114,80 €

4 Concessão de terrenos (*):
a) Para sepultura perpétua

       Com fundação 
b) Para jazigo:

       Jazigo 
5 Trasladação 104,35 €

6 Averbamentos em titulo de jazigo ou sepultura perpétua - Classes sucessivas
a)        Sepulturas 15,70 €

b)        Jazigos 15,70 €

7 Utilização da Capela Mortuária Municipal e Casa Mortuária Municipal, por serviço fúnebre 52,20 €

1º § - As taxas anuais dos ossários municipais que não sejam pagas nos meses de Janeiro e Fevereiro, serão acrescidas de agravamento de 50%.

3º § - Serão gratuitas as inumações de indigentes.

8 Colocação de jazigos e sepulturas perpétuas

1º § - A colocação de jazigos no Cemitério Municipal encontra-se sujeita a prévia comunicação, para efeitos de alinhamento a dar pelos serviços de Fiscalização Municipal.

2º § - Só serão exigidos projetos com os requisitos gerais de obras, quando se trate de construção nova ou de grande modificação em jazigos.

Capítulo II – Ocupação do Domínio Público e Aproveitamento dos Bens de Utilização Pública
4º Ocupação de domínio público: 

1 Esplanadas autónomas, quiosques, pavilhões, tendas, stands e similares, outras ocupações
a) por metro quadrado ou fração – por dia 1,05 €

b) por metro quadrado ou fração – por mês 4,05 €

c) por metro quadrado ou fração – por ano 10,10 €

2 Viaturas estacionadas para o exercício de comércio, indústria ou outra natureza – por cada/ano
a) veículos ligeiros ou equiparados 30,20 €

b) veículos pesados ou equiparados 60,40 €

3 Realização de eventos culturais, sociais, desportivos e religiosos
a) por evento/dia 50,35 €

4 Circos
a) por dia 20,15 €

5 Dispositivos destinados a anúncios ou reclamos – por m2/ano 2,05 €

5 Mupis e similares
a) por metro quadrado ou fração – por mês 5,05 €

b) por metro quadrado ou fração – por ano 30,20 €

6 Marcos postais e outros equipamentos destinados ao mesmo fim
a) por unidade e por ano 25,20 €

1º § - Quando as condições o permitem e seja de presumir a existência de mais de um interessado poderá a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta  

pública do direito de ocupação. A base de licitação será neste caso equivalente ao previsto na presente tabela.

2º § - As taxas do presente capítulo não são devidas pelas empresas concessionárias de serviços públicos, de transporte de passageiros, telégrafos e

telefones, dentro das áreas das suas respetivas concessões.

Capítulo III – Autorização para o emprego de meios de publicidade destinados a propaganda comercial
5º Painéis, placards ou similares destinados à afixação de publicidade

1 publicidade por metro quadrado, face e ano 25,20 €

2 Publicidade em veículos automóveis particulares
a) por metro quadrado ou fração – por dia 1,05 €

b) por metro quadrado ou fração – por mês 5,05 €

c) por metro quadrado ou fração – por ano 10,10 €

3
Publicidade em transportes públicos (táxis e autocarros) e utilizados exclusivamente para a atividade publicitária

a) por viatura – mês 7,05 €

b) por viatura – mês 15,10 €

4
Publicidade sonora – aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros aparelhos a emitir para o espaço público

a) por unidade e por dia (acresce licença especial de ruido) 5,05 €

1 043,45 €

9 390,90 €

2º § - Decorridos dois anos consecutivos sem pagamento das taxas devidas pela ocupação dos ossários, serão estes considerados abandonados, procedendo os 
Serviços à remoção das respetivas ossadas.

5º § - Os direitos de concessionários de terrenos ou jazigos não poderão ser transmitidos por ato entre vivos sem autorização municipal e sem o pagamento de 
100% das taxas de concessão de terrenos que estiverem em vigor relativas à área da sepultura ou jazigo.



Folha1

Página 2

5 Campanhas publicitárias de rua
a) distribuição de panfletos – por dia e por local 1,05 €
b) distribuição de produtos – por dia e por local 1,05 €

c) outras ações promocionais de natureza publicitária – por dia 1,05 €

6 Outra publicidade não incluída nos números anteriores
a) por metro quadrado ou fração – por dia 1,05 €

b) por metro quadrado ou fração – por mês 10,10 €

c) por metro quadrado ou fração – por ano 20,15 €

6º Capítulo IV – Ocupação e utilização de locais reservados nos mercados e feiras
1 Mercado Municipal

Arrendamento:
a) lojas – por mês/m2 3,05 €

b) bancas – por mês/m2 5,05 €

Ocupação Acidental:
a) lojas – por mês/m2 5,05 €

b) bancas – por dia/m2 1,55 €

Arrecadação e Manutenção em Armazém do Mercado 
a) por dia/m2 0,20 €

2 Feira
a) produtos agrícolas e géneros alimentícios – por m2/feira 0,50 €

b) outros artigos – por m2/feira 1,05 €

3 Licenciamento de feiras – por feira 10,10 €

4 Ocupação Acidental por m2/feira
a) alínea a) n.º2 1,00 €

b) alínea b) do n.º 2 2,00 €

Capítulo V – Verificação de Pesos e Aparelhos de Medição – Controle Metrológico

7º

8.º Licença de depósitos de sucata:
1 Com área até 1000 m2 296,05 €

2 Por cada m2 ou fração a mais 1,25 €

3 Renovações 177,55 €

9.º Capítulo VI – Diversos

Indemnização por danos em bens do Património Municipal:
1 Material e outros bens da via pública:

a) A taxa correspondente ao despendido pela Câmara em materiais, mão-de-obra e deslocações acrescidas de 20%.
2 Material de sinalização:

a) Taxa correspondente ao custo dos materiais, acrescida de 80%.
3 Plantas:

a) Árvores, por cada unidade:
1 Perda total:

Até 3 anos 70,45 €

De 4 a 5 anos 84,45 €

De 6 a 10 anos 105,55 €

De 11 a 20 anos 140,70 €

Mais de 20 anos 175,85 €

Outros 236,80 €

2 Ferimentos ou ramos partidos – por cada 7,25€ a 70,45€

4 Arbustos:
a) Perda total 7,25€ a 70,45€

b) Ferimentos e outros danos 2,20€ a 49,45€

10.º Concessão de licença, ao abrigo do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril, para as seguintes acções:
1 De destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas 13,80 €

2 De aterro ou escavação que conduzem à alteração do relevo natural e das camadas de solo arável 13,80 €

11.º Remoção de veículos:
1 A taxa a cobrar pela remoção de veículos abandonados, efetuada ao abrigo do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 57/76 

de 22 de Janeiro, será igual ao custo suportado pela Câmara com o aluguer de veículos próprios para o efeito, acrescido da

percentagem de 20% para custo de expediente.

§ único – A taxa de recolha é a referida a cada período de 24 horas ou fração, a contar da entrada do veículo removido para o depósito municipal.

Capítulo VII – Transferência de competências ao abrigo dos Decretos-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro e n.º 310/2002,

de 18 de Dezembro
12.º Guarda-Nocturno 

1 Taxa pela licença 18,80 €

2 Emissão de cartão 6,30 €

13.º Venda Ambulante de Lotarias 5,25 €

3 Emissão de cartão 11,00 €

14.º Realização de acampamentos ocasionais - por dia 10,45 €

Capítulo VIII
15.º Emissão de certificado de registo, do documento de residência permanente e do cartão de residência de cidadão de familiar de

1 Certificado de registo de familiar de cidadão da União Europeia 3,30 €

2 Cartão de residente de familiar de cidadão da União Europeia 3,30 €

3 Certificado de residência permanente de cidadão da União Europeia 3,30 €

4 Segunda via em caso de extravio, roubo ou deterioração dos documentos referidos nas alíneas anteriores 3,85 €

Capítulo IX – Estabelecimentos Comercias
16.º Licenças de Recinto

1 Licenças acidentais de recinto - cada 20,90 €

3 Certificado de licença de recinto 75,50 €

Capítulo X – Instituições
17.º Biblioteca

1 Emissão de 2ª via Cartão de Leitor Biblioteca Municipal 3,15 €

2 Emissão de 2ª via Cartão de Leitor Bibliomóvel 1,60 €

3 Impressão/Fotocópias
a) Preto e Branco A4 0,10 €
b) Preto e Branco A3 0,30 €
c) Cores A4 0,45 €
d) Cartão de Fotocópias com 15 cópias 2,10 €

4 Outros
a) Cd-Rom 650 Mb 1,60 €

18.º Centro Cultural Macieira de Cambra

Taxas metrológicas publicadas e aprovadas pelo IPQ (Instituto Português da qualidade), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 291/90, de 
20 de Setembro, complementado pelo Despacho 18853/2008 de 3 de julho do Secretário de Estado Adjunto da Indústria e Inovação, publicado 
no Diário da República 2ª Série, nº 135 em 15 de julho de 2008, e revistas anualmente em função do IPC (Indice de preços ao consumidor) 

cidadão da União Europeia (Lei nº 37/2006, de 9 de Agosto e Portaria 1637/2006)
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1 Cedência do espaço (por hora ou fração de hora)
a) Dias Úteis e Fins-de-Semana

1 8h00 ás 17h00 31,30 €
2 A partir das 17h00 52,20 €

b) Afixação de Publicidade Comercial
1 Dias Úteis 31,30 €
2 Fim-de-semana 52,20 €

c) Autorização para captar imagem e som
1 Dias Úteis 31,30 €
2 Fim-de-semana 52,20 €

19.º Piscinas Municipais
1 Taxa regime de banhos livres

a)    Todos os dias da semana e por hora 2,10 €
b)    De 2ª a 6ª feira das 14h às 15h45 1,35 €

c)    Portadores de cartão-jovem, estudantes e reformados usufruindo de pensão mínima 1,70 €
d)    Caderneta de 10 entradas, válidas pelo período de um ano 18,30 €

2 Cartão de Utente Individual
a)    Taxa de inscrição 10,45 €
b)    Taxa de renovação 7,85 €
c)    Bebés (frequência: uma vez por semana) 15,70 €
d)    Bebés (frequência: duas vezes por semana) 20,90 €
e)    Crianças (frequência: uma vez por semana) 12,55 €
f)    Crianças (frequência: duas vezes por semana) 18,80 €
g)    Adultos (frequência: uma vez por semana) 14,65 €
h)    Adultos (frequência: duas vezes por semana) 21,95 €
i)    Pré-competição (frequência: quatro vezes por semana) 28,70 €

3 Atividades Hidro
a)    Uma aula de HidroKids 13,05 €
b)    Duas aulas de Hidrokids 20,90 €
c)    Uma aula de Aquafun 10,45 €
d)    Uma aula por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap 16,70 €
e)    Duas aulas por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap 27,15 €
f)    Três aulas por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap 36,55 €
g)    Quatro aulas por semana de hidro Ginástica, Deep ou Gap 38,65 €
h)    Por senha 3,65 €
i)    Uma vez por semana (Outras modalidades hidro) 18,80 €
j)    Duas vezes por semana (Outras modalidades hidro) 29,25 €

4 Correção Postura/Reabilitação
a)    Uma vez por semana 17,75 €
b)    Duas vezes por semana 28,20 €

5 Packs de atividades
a)    Uma aula de Natação e uma de Hidroginástica/HidroGap/HidroDeep/outra modalidade Hidro 26,10 €

b)    Duas aulas de Natação e uma de Hidroginástica/HidroGap/HidroDeep/outra modalidade Hidro 31,30 €
c)    Duas aulas de Natação e duas de HidroGap/HidroDeep/ outra modalidade Hidro 36,55 €
d)    Crianças: Uma aula de Natação e uma de HidroKids/Aquafun 18,80 €
e)    Crianças: Duas aulas de Natação e uma de Natação/Aquafun 26,10 €

6 Cartão de Grupo
a)    Taxa de Inscrição e renovação 7,85 €
b)    Crianças (frequência: Uma vez por semana) 10,45 €
c)    Crianças (frequência: Duas vezes por semana) 15,70 €
d)    Adultos (frequência: Uma vez por semana) 13,05 €
e)    Adultos (frequência: Duas vezes por semana) 18,30 €
f)    Pessoas c/ Necessidades Educativas Especiais (PNEE) – uma vez p/ semana) 15,70 €
g)    Pessoas c/ Necessidades Educativas Especiais (PNEE) – duas vezes p/ semana) 22,95 €

7 Cartões de Desconto
a)    Cartão Família - Desconto de 20% para um dos cônjuges e filhos (com menos de 18 anos) 
b)

   Cartão Ouro – Desconto de 15% p/ utentes que efectuem o pagamento anual (válido p/ inscrições realizadas até ao mês de Dezembro de cada a

8 Outras Taxas
a)    Multa por incumprimentos de prazos de pagamento de mensalidades 5,25 €
b)    Mudança de horário 2,65 €
c)    2ª Via do cartão de acesso 3,15 €

9 Taxas de ingresso: piscina descoberta
a)    Período da manhã 1,35 €
b)    Período da tarde (14h-18h) p/ idades entre os 6 e os 17 anos 1,85 €
c)    Período da tarde (14h-18h) p/ idades superiores a 18 anos 2,65 €
d)    Bilhete p/ dia completo p/ idades entre os 6 e os 17 anos 2,95 €
e)    Bilhete p/ dia completo p/ idades superiores a 18 anos 3,65 €
f)    Período entre as 18h e as 20horas 1,35 €

20.º Pavilhão Municipal
1 Utilização regular: Escalão sénior sem escalões de formação - 2.ª a 6.ª feira 15,70 €
2 Utilização regular: Escalão sénior sem escalões de formação – Sáb/Dom/Fer 20,90 €
3 Utilização regular: Escalão sénior - 2.ª a 6.ª feira 10,45 €
4 Utilização regular: Escalão sénior – Sáb/Dom/Fer 13,05 €
5 Utilização regular: Escalão Esc. Infantis e Iniciados - 2.ª a 6.ª feira 1,60 €
6 Utilização regular: Escalão Esc. Infantis e Iniciados - Sáb/Dom/Fer 2,65 €
7 Utilização regular: Escalão Juvenis e Juniores - 2.ª a 6.ª feira 5,25 €
8 Utilização regular: Escalão Juvenis e Juniores - Sáb/Dom/Fer 7,85 €
9 Utilização pontual por entidades - 2.ª a 6.ª feira 26,10 €
10 Utilização pontual por entidades - Sáb/Dom/Fer 31,30 €
11 Jogos sem cobrança de entradas - 2.ª a 6.ª feira 15,70 €
12 Jogos sem cobrança de entradas - Sáb/Dom/Fer 18,30 €
13 Jogos com cobrança de entradas - 2.ª a 6.ª feira 20,90 €
14 Jogos com cobrança de entradas - Sáb/Dom/Fer 26,10 €

21.º Arquivo Municipal
1 Impressões em papel a partir de imagens digitalizadas

a)    Papel normal – impressão a preto e branco
1       Formato A3 2,10 €
2       Formato A3 (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 1,05 €
3       Formato A4 1,60 €
4       Formato A4 (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 0,80 €

b)    Papel normal – impressão a cores
1       Formato A3 3,15 €
2       Formato A3 (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 1,60 €
3       Formato A4 2,10 €
4       Formato A4 (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 1,05 €
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c)    Papel fotográfico – impressão a preto e branco
1       Formato 24 x 30 cm 4,20 €
2       Formato 24 x 30 cm (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 2,10 €
3       Formato 18 x 24 cm 4,20 €
4       Formato 18 x 24 cm (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 2,10 €
5       Formato 13 x 18 cm 3,15 €
6       Formato 13 x 18 cm (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 1,35 €
7       Formato 10 x 15 cm 3,15 €
8       Formato 10 x 15 cm (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 1,35 €

d)    Papel fotográfico – impressão a cores
1       Formato 24 x 30 cm 4,70 €
2       Formato 24 x 30 cm (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 2,35 €
3       Formato 18 x 24 cm 4,70 €
4       Formato 18 x 24 cm (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 2,35 €
5       Formato 13 x 18 cm 3,65 €
6       Formato 13 x 18 cm (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 1,85 €
7       Formato 10 x 15 cm 3,65 €
8       Formato 10 x 15 cm (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores) 1,85 €

2 Gravação de Imagens em CD-Rom
a)    Por cada imagem

1       Qualquer formato a P/B e a cores 10,45 €

2
      Qualquer formato a P/B e a cores (para portadores do “Cartão Municipal do Idoso, “Cartão Jovem”, reformados, estudantes e professores)

5,25 €

3       Qualquer formato a P/B e a cores para exposições e utilização editorial 52,20 €
4       Qualquer formato a P/B e a cores para utilização publicitária 104,35 €

3 Aquisição de CD-R
a)    CD-ROM 650 Mb 1,60 €

22.º
1 Recolha e transporte de animais (d) 10,45 €
2 Recolha e transporte de cadáveres (d) 10,45 €
3 Captura de animais – primeiros 30 minutos (d) 15,70 €

a)    Acresce por cada período extra de 30 minutos 3,65 €
4 Reclamação de animais de companhia (d) 31,30 €

a)    Reincidência 62,65 €
5 Alojamento e alimentação de animais de companhia (d)

a)    De peso até 10kg 2,65 €
b)    De peso compreendido entre 10kg e 20kg 3,65 €
c)    De peso superior a 20kg 5,25 €

6 Occisão de animais (d)
a)    De peso até 10kg 5,25 €
b)    De peso compreendido entre 10kg e 20kg 10,45 €
c)    De peso superior a 20kg 15,70 €

7 Destruição de cadáveres de animais (d)
a)    De peso até 10kg 15,70 €
b)    De peso compreendido entre 10kg e 20kg 20,90 €
c)    De peso superior a 20kg 26,10 €

8 Castração de macho Felídeos 47,00 €
9 Castração de fêmea Felídeos 88,70 €
10 Castração de macho Canídeo até 5 kg (f) 47,00 €
11 Castração de macho Canídeo de 5 a 15 kg (f) 88,70 €
12 Castração de macho Canídeo de 15 a 30 kg (f) 156,55 €
13 Castração de macho Canídeo de peso superior a 30 kg (f) 187,85 €
14 Castração de fêmea Canídeo até 5 kg (f) 93,95 €
15 Castração de fêmea Canídeo de 5 a 15 kg (f) 125,25 €

16 Castração de fêmea Canídeo de 15 a 30 kg (f) 166,95 €
17 Castração de fêmea Canídeo de peso superior a 30 kg (f) 208,70 €
18 Ato de enfermagem 3,15 €
19 Ato clínico 13,05 €

20 Ato de inspeção sanitária prevista na legislação e cometida ao Médico Veterinário do Município 20,90 €

21
41,75 €

22 Assistência profilactica aos produtores do concelho 20,90 €
23 Auxílio na preparação e submissão de candidaturas aos vários apoios comunitários disponíveis 52,20 €

23.º Capítulo XI – Festas de Santo António
1 Alimentação e Bebidas

a) Roulote de farturas, cachorros ou similares
1 Sem esplanada 300,00 €
2 Com esplanada 500,00 €

b) Roulote “Pão com chouriço”
c) Módulo de cerveja ou outras bebidas 503,10 €
d) Carrinho de pipocas, algodão doce, cachorros ou similares 50,35 €

2 Divertimentos – adultos/dia
a) Aviões 70,45 €
b) carrinhos de choque 150,95 €
c) Canguru 100,65 €
d) Carrosel 70,45 €
e) Montanha russa 70,45 €
f) Camião de sorteios 80,50 €
g) outros 60,40 €

3 Divertimentos – crianças/dia
a) carrinhos de choque 50,35 €
b) Carrossel – carrinhos 50,35 €
c) Carrossel – barcos 50,35 €
d) 50,35 €
e) outros 50,35 €

4 Diversos
a) Stands de automóveis
b) Marroquinaria, bijuteria, artesanato não local e similares 125,80 €
c) Brinquedos 125,80 €
d) Outros não especificados 251,55 €

Serviços Veterinário (**)

Acto de auditoria ou peritagem preventiva (no âmbito do bem estar do animal e cumprimento da legislação de licenciamento e funcionamento das 
empresas do sector alimentar, no âmbito da segurança alimentar e saúde pública veterinária. Instalação e licenciamento de pombais de 
columbofilia federada. 

1 006,20 €

Mini montanha russa

1 006,20 €
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