
SECÇÃO I

TAXAS GERAIS

Artigo 1.º

Prestação de serviços administrativos

1- Averbamentos, em procedimento de licença ou comunicação prévia, por cada 32.54          

2- Emissão de certidão da aprovação de edifício em regime de propriedade horizontal 32.54          

   a) Por fracção, em acumulação com o montante referido no número anterior 8.13            

3- Outras Certidões 32.54          

   a) Por folha, em acumulação com o montante referido no número anterior 16.27          

4- Fotocópia simples, de peças escritas (A4), por folha 2.71            

   a) Fotocópia autenticada, de peças escritas (A4), por folha 2.71            

5- Fotocópia simples, de peças desenhadas (A4), por folha 2.71            

   a) Fotocópia simples, de peças desenhadas, por folha: -              

      a.1) Formato A3 2.71            

      a.2) Formato superior 8.13            

6- Fotocópia autenticada, de peças desenhadas (A4), por folha 2.71            

   a) Fotocópia autenticada, de peças desenhadas, por folha: -              

      a.1) Formato A3 5.42            

      a.2) Formato superior 10.85          

7- Planta de localização, em qualquer escala, por folha (A4) 5.42            

   a) Planta de localização, em qualquer escala, por folha, noutros formatos: -              

      a.1) Formato A3 8.13            

      a.2) Formato superior 13.56          

8-
Publicação em Diário da República e/ou Jornal, do Aviso do início do período de inquérito público, nos
casos previstos no artigo 22º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi
dada pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro.

368.77        

9-
Fornecimento de extractos das plantas dos PMOT's , em qualquer escala , formato A4, por conjunto (
inclui planta de ordenamento/zonamento/implantação, planta da REN e planta de outras
condicionantes)

13.56          
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10- Autenticação de plantas 13.56          

11-
Fornecimento dos avisos exigidos previstos nas Portarias n.º 216-C/2008 e n.º 216-F/2008, ambas de 3
de Março (por unidade)

5.42            

12- Planta de localização, em qualquer escala, em suporte informático, por folha (A4) 10.85          

   a) Planta de localização, em qualquer escala, em suporte informático, por folha, noutros formatos: -              

      a.1) Formato A3 21.69          

      a.2) Formato superior 32.54          

13- Emissão de certidão de aprovação de localização industrial 32.54          

14-
Depósito da " Ficha Técnica da Habitação", para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 5º do Decreto -
Lei n.º 68/2004, de 25 de Março 

18.98          

15-
Emissão de 2.ª via da " Ficha Técnica da Habitação", para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 10º do 
Decreto - Lei n.º 68/2004, de 25 de Março

32.54          

SECÇÃO II

LOTEAMENTOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Artigo 2.º

Taxa devida pela emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia de operação 
de loteamento e obras de urbanização

Artigo 6-, n.º1, alínea b) da Lei 53-E/2006, de 29 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 55/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro

1- Emissão do alvará de licença ou admissão de comunicação prévia 216.93        
   a) Acresce ao montante referido no número anterior: -              
      a.1)�Por lote 10.85          
      a.2) Por Fogo 5.42            
      a.3)�Outras utilizações – por m2 ou fracção 5.42            
      a.4) Prazo – por cada ano ou fracção 59.65          
   b) Aditamento ao alvará de licença ou admissão de comunicação prévia -              
      b.1) Quando implique nova publicação em Jornal 263.02        
      b.2) Quando não implique nova publicação em Jornal 59.65          
   c) Por lote ou fogo resultante de aumento autorizado 8.13            
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Artigo 3.º

Taxa devida pela emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia de 
loteamento

1- Emissão do alvará de licença ou admissão de comunicação prévia 263.02        
   a) Acresce ao montante referido no número anterior: -              
      a.1)�Por lote 10.85          
      a.2) Por Fogo 5.42            
      a.3)�Outras utilizações – por m2 ou fracção 5.42            
      a.4) Prazo – por cada ano ou fracção 59.65          
   b) Aditamento ao alvará de licença ou admissão de comunicação prévia -              
      b.1) Quando implique nova publicação em Jornal 211.50         
      b.2) Quando não implique nova publicação em Jornal 59.65          
   c) Por lote ou fogo resultante de aumento autorizado 8.13            

2- Outros aditamentos 48.81          

Artigo 4.º

Taxa devida pela emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia de obras de 
urbanização

1- Emissão do alvará de licença ou admissão de comunicação prévia 263.02        
   a) Acresce ao montante referido no número anterior: -              
      a.1)�Prazo – por cada ano ou fracção 59.65          
      a.2)�Tipo de infra-estruturas : -              
         a.2.1) Rede de drenagem de águas 32.54          
         a.2.2) Rede de abastecimento de água 32.54          
         a.2.3) Rede de drenagem de águas pluviais 32.54          
         a.2.4) Rede de distribuição de gás natural 32.54          
         a.2.5) Arruamentos, passeios e estacionamentos 32.54          
         a.2.6) Rede telefónica 32.54          
         a.2.7) Rede eléctrica 32.54          
         a.2.8) Arranjos exteriores 32.54          
   b) Aditamento ao alvará de licença ou admissão de comunicação prévia 59.65          
      b.1)Acresce ao montante referido no número anterior: -              
         b.1.1) Prazo – por cada ano ou fracção 21.69          
         b.1.2) Tipo de infra-estruturas: -              
            b.1.2.1) Rede de drenagem de águas 21.69          
            b.1.2.2) Rede de abastecimento de água 21.69          
            b.1.2.3) Rede de drenagem de águas pluviais 21.69          
            b.1.2.4) Rede de distribuição de gás natural 21.69          
            b.1.2.4) Arruamentos, passeios e estacionamentos 21.69          
            b.1.2.4) Rede telefónica 21.69          
            b.1.2.4) Rede eléctrica 21.69          
            b.1.2.4) Arranjos exteriores 21.69          
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SECÇÃO III

REMODELAÇÃO DE TERRENOS

Artigo 6-, n.º1, alínea b) da Lei 53-E/2006, de 29 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 55/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro

Artigo 5.º

Taxa devida pela emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia de trabalhos 
de remodelação de terrenos

1- 
Emissão do alvará de licença ou admissão de comunicação prévia de trabalhos de remodelação de 
terrenos

10.85          

   a) Acresce ao montante referido no número anterior: -              
      a.1) Até 1000 m2 5.42            
      a.2) De 1000 m2 a 5000 m2 8.13            
      a.3) De 5000 m2 a 30 000 m2 10.85          
      a.4) Mais de 30 000 m2 16.27          

SECÇÃO IV

EDIFICAÇÃO

Artigo 6-, n.º1, alínea b) da Lei 53-E/2006, de 29 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 55/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro

Artigo 6.º

Taxa devida pela emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia para obras 
de construção

1- Emissão do alvará de licença ou admissão de comunicação prévia 32.54          
 1.1)  Acresce ao montante referido no número anterior : -              
      a.) Habitação, por m2 de área bruta de construção 2.71            
      b) Habitação colectiva, por m2 de área bruta de construção 2.71            
      c) Comércio, serviços, industria e outros fins, por m2 de área bruta de construção 2.71            

2- Prazo de execução, por cada mês ou fracção 10.85          

3- 
Corpos salientes de construção na parte projectada sobre a via pública, logradouros ou outros lugares
públicos sob administração municipal – taxa a acumular com as anteriores, por metro quadrado e por
piso:

-              

   a) Varandas, alpendres integrados na construção, janelas de sacada e semelhantes 32.54          
   b) Corpos balançados, destinados a aumentar a superfície útil de construção 526.05        
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Artigo 7.º

Casos Especiais

1- Emissão do alvará de licença ou admissão de comunicação prévia 32.54          
   a) Acresce ao montante referido no número anterior:

a.1) Outras construções, reconstruções, ampliações, alterações, edificações ligeiras tais como, muros,
anexos, garagens, tanques, piscinas, depósitos ou outras, não consideradas de escassa relevância
urbanística:

-              

      a.2) Por metro linear ou m2 de área bruta de construção 2.71            
      a.3) Prazo de execução, por cada mês ou fracção 10.85          

2- 
Demolição de edifícios e outras construções, quando não integradas em procedimento de licença ou 
admissão de comunicação prévia, por m2 de área bruta de construção 

2.71            

Artigo 8.º

Emissão de alvará de licença parcial

1- 
Emissão de licença parcial em caso de construção da estrutura --------- 30 % do valor da taxa devida pela
emissão do alvará de licença definitivo

-              

Artigo 9.º

Prorrogações

1- 
Prorrogação do prazo para a execução de obras de urbanização em fase de acabamentos, por mês ou
fracção 

21.69          

a) Adicional previsto no n.º 3 do art. 53º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. - 40 % do valor obtido em 1

-              

2- 
Prorrogação do prazo para a execução de obras previstas na licença ou admissão de comunicação prévia
em fase de acabamentos, mês ou fracção 

10.85          

   a) Adicional previsto no n.º 5 do art. 58º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. - 60 % do valor obtido em 2

-              

Artigo 10.º

Licença ou admissão de comunicação prévia especial relativa a obras inacabadas

1- Emissão de licença ou admissão de comunicação prévia especial para conclusão de obras inacabadas:

   a) Pelo 1º mês ou fracção 32.54          
   b) Por cada mês a mais 10.85          
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SECÇÃO V

LICENCIAMENTO DA INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, 
ALTERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E 
OUTRAS INSTALAÇÕES DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DE PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO E ENTRADA EM FUNCIONAMENTO DAS 
REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de Outubro e Portaria n.º 1188/2003, de 10 de 

Outubro, na redacção da Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro

Artigo 11.º

Taxa devida pela apreciação dos pedidos de aprovação dos projectos de construção e/ou 
alteração

1- Apreciação dos pedidos de instalação, construção, reconstrução, ampliação e alteração -              
1.1- Apreciação de projectos

1.1.1- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 100 m3 e menor que
500 m3 – 5TB, acrescido de 0,1 TB por cada 10 m3, ou fracção, acima dos 100 m3 

-              

1.1.2- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas maior ou igual a 50 m3 e menor que 100
m3 

5 TB

1.1.3- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 10 m3 e menor que 50
m3 

4 TB

1.1.4- Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, menor que 10 m3 2,5 TB

1.1.5- 
Instalações de armazenamento e postos de abastecimento sujeitos a licenciamento simplificado A1, A2 e 
A3

200.00        

1.1.6- Apresentação dos projectos de engenharia das especialidades 50.00          

2- 
Apreciação dos projectos de construção e/ou alterações das redes de distribuição, quando associadas a 
reservatórios de GPL (não inclui as taxas devidas pelo licenciamento dos reservatórios)

150.00        

2.1- Acresce por cada ramal 25.00          
3- Averbamentos 50.00          
Nota: Taxa Base (TB), definida pela Câmara municipal para o ano de 2010) 55.45          
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Artigo 12.º

Taxa devida pelas vistorias relativas ao processo de licenciamento (aos valores a seguir indicados acrescem 
taxas devidas pela intervenção da Autoridade Nacional de Protecção Civil e a transferir para aquela entidade)

1- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 100 m3 e menor que
500 m3 

3 TB

2- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 50 m3 e menor que 100
m3 

2 TB

3- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 10 m3 e menor que 50
m3 

1,5 TB

4- Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, menor que 10 m3 1 TB

5- 
Instalações de armazenamento e postos de abastecimento sujeitos a licenciamento simplificado A1, A2 e
A3.

150.00        

6- 
Redes de distribuição, quando associadas a reservatórios GPL (não inclui as taxas devidas pela vistoria
dos reservatórios)

600.00        

6.1- Acresce por cada ramal 25.00          

Artigo 13.º

Taxa devida pelas vistorias para verificação do cumprimento de medidas impostas nas decisões 
proferidas sobre reclamações (aos valores a seguir indicados acrescem taxas devidas pela intervenção da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil e a transferir para aquela entidade)

1- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 100 m3 e menor que
500 m3 

3 TB

2- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 50 m3 e menor que 100
m3 

2 TB

3- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 10 m3 e menor que 50
m3 

2 TB

4- Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, menor que 10 m3 2 TB

5- 
Instalações de armazenamento e postos de abastecimento sujeitos a licenciamento simplificado A1, A2 e
A3.

150.00        

6- 
Redes de distribuição, quando associadas a reservatórios GPL (não inclui as taxas devidas pela vistoria
dos reservatórios)

400.00        

6.1- Acresce por cada ramal 25.00          
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Artigo 14.º

Taxa devida pelas vistorias periódicas (aos valores a seguir indicados acrescem taxas devidas pela intervenção da 
Autoridade Nacional de Protecção Civil e a transferir para aquela entidade)

1- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 100 m3 e menor que
500 m3 

8 TB

2- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 50 m3 e menor que 100
m3 

5 TB

3- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 10 m3 e menor que 50
m3 

4 TB

4- Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, menor que 10 m3 2 TB

5- 
Instalações de armazenamento e postos de abastecimento sujeitos a licenciamento simplificado A1, A2 e
A3.

150.00        

6- 
Redes de distribuição, quando associadas a reservatórios GPL (não inclui as taxas devidas pela vistoria
dos reservatórios)

400.00        

6.1- Acresce por cada ramal 25.00          

Artigo 15.º

Taxa devida pela repetição da vistoria para verificação das condições impostas (aos valores a seguir 
indicados acrescem taxas devidas pela intervenção da Autoridade Nacional de Protecção Civil e a transferir para aquela entidade)

1- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 100 m3 e menor que
500 m3 

6 TB

2- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 50 m3 e menor que 100
m3 

4 TB

3- 
Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, maior ou igual a 10 m3 e menor que 50
m3 

3 TB

4- Capacidade total dos reservatórios ou da totalidade das garrafas, menor que 10 m3 2 TB

5- 
Instalações de armazenamento e postos de abastecimento sujeitos a licenciamento simplificado A1, A2 e
A3.

150.00        

6- 
Redes de distribuição, quando associadas a reservatórios GPL (não inclui as taxas devidas pela vistoria
dos reservatórios)

400.00        

6.1- Acresce por cada ramal 25.00          
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SECÇÃO VI

LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS

Artigo 6-, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei 

60/2007, de 4 de Setembro

Artigo 16.º

Infra-estruturas de suporte de Estações de Radiocomunicações e Respectivos Acessórios

Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro 

1- 
Pela apreciação dos pedidos de aprovação dos projectos de instalação de infra-estruturas de suporte de
estações de radiocomunicações e respectivos acessórios, quando fixados no solo ou em construções
públicas ou privadas, por unidade.

304.50        

2- 
Pela autorização municipal de instalação de infra-estruturas de suporte de estações de radiocomunicações
e respectivos acessórios, quando fixados no solo ou em construções públicas ou privadas.

2,435.98     

Artigo 17.º

Construção e instalação de parques eólicos

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio e Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril

1-
A emissão de licença para a construção de parques eólicos, nos termos da legislação em vigor, está sujeita
ao pagamento das taxas previstas neste regulamento, acrescida da seguinte taxa:

- Por cada aerogerador 500.00        
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SECÇÃO VII

LICENCIAMENTO DA INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS DO TIPO 3

Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro

Artigo 18.º

Taxas devidas pela apreciação dos pedidos de autorização, de instalação ou alteração dos 
estabelecimentos industriais do tipo 3 

1- Recepção do registo e verificação da sua conformidade 50.00          

2- 
Apreciação dos pedidos de renovação e actualização da licença ambiental para estabelecimentos
industriais existentes, que não envolvam pedido de alteração dos mesmos

546.86        

3- Apreciação dos pedidos de regularização de estabelecimento industrial 50.00          

4- Averbamento da alteração da denominação social do estabelecimento industrial, com ou sem transmissão 57.85          

Artigo 19.º

Taxa devida pelas vistorias e outras acções que impliquem a deslocação de técnicos

1- 

Vistoria de controlo para verificação do cumprimento das condições anteriormente fixadas para o
exercício da actividade ou do cumprimento das medidas impostas nas decisões proferidas sobre as
reclamações e os recursos hierárquicos, bem como para instruir a apreciação de alterações ao
estabelecimento industrial

127.44        

2- Vistoria de reexame das condições de exploração industrial 59.65          
3- Desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos 127.44        

4- 
Vistoria para verificação do cumprimento das medidas impostas aquando da desactivação definitiva de
estabelecimento industrial

70.50          

Nota: Ao valor previsto no n.º 1 do artigo 18.º, acresce 5% do mesmo, montante destinado à entidade 
responsável pela plataforma de interoperabilidade, nos termos previstos pelo n.º 2 do artigo 63- do 
Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro

-              

Nota: Aos valores previstos pelos nºs 1 a 4 do n.º 19, acresce 15% dos mesmos, por cada uma das entidades 
públicas cuja participação se torne necessária nos actos de vistoria, nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 63- do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro

-              
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SECÇÃO VIII

ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS ROLANTES E TAPETES ROLANTES

Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro

Artigo 20.º

Taxas devidas pelas inspecções a ascensores, monta-cargas,
escadas mecânicas e tapetes rolantes

1- Inspecções periódicas e reinspecções (por cada) 122.80        
2- Inspecções extraordinárias (por cada) 143.20        
3- Selagem das instalações quando não ofereçam condições de segurança 122.80        
4- Desselagem das instalações, quando repostas as condições de segurança 122.80        

SECÇÃO IX

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA POR MOTIVO DE OBRAS

Artigo 6-, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi 

introduzida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro

Artigo 21.º

Ocupação de via pública por motivo de obras

1- Tapumes ou outros resguardos, por mês e por m2 de superfície de espaço público ocupado 5.42            
2- Andaimes, por mês e por m2 de superfície de espaço público ocupado não incluído no n.º 1 2.71            

3- 
Gruas, guindastes, ou similares colocados no espaço público, por mês e por m2 de superfície de espaço
público ocupado não incluído no n.º 1

16.27          

4- Com contentores, por mês e por m2 de superfície de espaço público ocupado não incluído no n.º 1 16.27          

5- 
Com caldeiras ou tubos de descarga de entulho, amassadouros, depósitos de entulho ou materiais de
construção, e outras ocupações autorizadas para obras, por mês e por m2 de superfície de espaço público
ocupado não incluído no n.º 1

16.27          

6- 
Outras ocupações não especificadas, por mês e por m2 de superfície de espaço público ocupado, não 
incluído no n.º 1

5.42            
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SECÇÃO X

VISTORIAS

Artigo 22.º

Vistorias (inclui custos com deslocações e remunerações de peritos e outras despesas)

1- 
Vistoria a realizar para efeitos de emissão de licença ou autorização de utilização relativa à ocupação de
espaços destinados à habitação, comércio ou serviços 

32.54          

   a) Por cada fogo ou unidade de ocupação em acumulação com o montante referido no número anterior 8.13            

2- 
Vistoria a realizar para efeitos de emissão de licença ou autorização de utilização relativa à ocupação de
espaços destinados a armazéns ou indústrias 

59.65          

3- 
Vistoria a realizar para efeitos de emissão de licença ou autorização de utilização relativa à ocupação de
espaços destinados a serviços de restauração e de bebidas, por estabelecimento 

89.48          

4- 
Vistoria a realizar para efeitos de emissão de licença ou autorização de utilização relativa à ocupação de
espaços destinados a estabelecimentos alimentares ou não alimentares, por estabelecimento

89.48          

5- 
Vistoria a realizar para efeitos de emissão de licença ou autorização de utilização relativa à ocupação de
espaços destinados a empreendimentos turísticos 

116.60         

a) Por cada estabelecimento comercial, de restauração e de bebidas, serviços e por quarto, a acumular
com o montante previsto no número 5 

16.27          

6- Outras vistorias não previstas nos números anteriores 65.08          
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SECÇÃO XI

UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Artigo 6- , n.º 1, alínea b) da Lei 53-E/2006, de 29 d Dezembro e Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pela

Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro

Artigo 23.º

Autorização de Utilização e de Alteração de Uso

1- Emissão de licença de utilização e suas alterações, por :
   a) Moradia unifamiliar, incluindo anexos 21.69          

2- Outras construções por: -              
   a) Fogo 32.54          
   b) Comércio 89.48          
   c) Serviços 89.48          
   d) Indústria 149.14         
   e) Outros fins não especificados 21.69          

3- Acresce ao montante referido no número 2, por cada 50 m2 de área bruta de construção ou fracção 10.85          

Artigo 24.º

Licenças de Utilização ou suas alterações previstas em legislação específica

1- Emissão de licença de utilização e suas alterações, por cada estabelecimento: 
   a) De bebidas 89.48          
   b) De restauração 89.48          
   c) De restauração e de bebidas 105.75        
   d) De restauração e de bebidas, com espaço de dança 116.60         

2- 
Emissão de licença de utilização e suas alterações, por cada estabelecimento alimentar e não alimentar e 
de serviços

59.65          

3- 
Emissão de licença de utilização e suas alterações, por cada estabelecimento hoteleiro e/ou meio
complementar de alojamento turístico 

173.54        

4- 
Acresce ao montante referido nos números anteriores, por cada 50 m2 de área bruta de construção ou 
fracção

10.85          
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SECÇÃO XII

INFORMAÇÃO PRÉVIA

Artigo 25.º

Pedido de Informação prévia

1- 
Pedido de informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento, em terreno
com área inferior a 2 000 m2

32.54          

2- 
Pedido de informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento, em terreno
com área compreendida entre os 2 000 e os 10 000 m2 

59.65          

3- 
Pedido de informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento, em terreno
com área superior a 10 000 m2, por fracção destinada a habitação e em acumulação com o montante
previsto no número anterior 

8.13            

4- 
Pedido de informação prévia relativa a qualquer operação urbanística, com excepção de operação de
loteamento e obras de urbanização, em área abrangida por Alvará de loteamento, Plano de urbanização
ou Plano de pormenor 

59.65          

5- 
Pedido de informação prévia relativa a qualquer operação urbanística, com excepção de operação de
loteamento e obras de urbanização, em área abrangida somente por Plano Director Municipal

89.48          

SECÇÃO XIII

DESTAQUES

Artigo 26.º

Operação de destaque

1- Por pedido ou reapreciação 16.27          
2- Pela emissão da certidão de aprovação 8.13            

SECÇÃO XIV

RECEPÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Artigo 27.º

Vistoria para efeitos de recepção de obras de urbanização em loteamentos

1- Por auto de recepção provisória de obras de urbanização 59.65          
   a) Por lote, em acumulação com o montante referido no número anterior 5.42            

2- Por auto de recepção definitiva de obras de urbanização 89.48          
   a) Por lote, em acumulação com o montante referido no número anterior 5.42            
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SECÇÃO XV

DIVERSOS

Artigo 28.º

Serviços diversos

1- 
Reposição de pavimentos na via pública, levantados ou danificados por motivo de obras ou trabalhos de
responsabilidade e interesse de particulares, quando não seja efectuada a reposição pelo autor dos danos,
voluntariamente ou após o prazo concedido por notificação para o efeito, por m2 ou fracção:

   a) Calçada à portuguesa  35.00          
   b) Calçada a cubo de granito miúdo de 0,06*0,06*0,06 45.00          
   c) Calçada a cubo de granito de 0,11*0,11*0,11 30.00          
   d) Calçada a cubo miúdo de calcário e/ou basalto negro 36.00          
   e) Passeios a pedra de chão em cimento 25.00          
   f) Passeios em betonilha de cimento, esquartelada 25.00          
   g) Macadame 15.00          
   h) Tapete betuminoso 40.00          
   i) Guia de passeio em cantaria de granito (novo) - metro linear 60.00          
   j) Guia de passeio em cantaria de granito (reposição) – metro linear 45.00          
   l) Guia de passeio em cimento ( novo) - metro linear 38.00          
   m) Guia de passeio em cimento ( reposição ) - metro linear 22.00          
   n) Espaço ajardinado 22.00          
   o) Árvores, independentemente da espécie, por unidade 90.00          
   p) Rede de abastecimento de água - metro linear 28.00          
   q) Rede de drenagem de águas residuais - metro linear 45.00          
   r) Rede de drenagem de águas pluviais - metro linear 60.00          

2- Implantação de edifícios, marcação de alinhamentos e cotas de soleira 60.00          

3- 
Escavação ou aterro, em terreno de qualquer natureza, por m3, para efeitos da prestação da caução
prevista no n.º 1 do artigo 81º do Decreto-Lei. 555/99, de 16/12 com a redacção que lhe foi dada pela
Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro

11.00           

Artigo 29.º

Taxas relativas ao licenciamento de empreendimentos turísticos e registo de empreendimentos 
de alojamento local 

(Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro)

1- Taxa devida pela realização de auditoria de classificação 100.00        
2- Taxa devida pelo registo de estabelecimento de alojamento local 50.00          
3- Fornecimento de placa identificativa de estabelecimento de alojamento local 59.00          
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