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TABELA ADMINISTRATIVA - 2019

TAXAS MUNICIPAIS

APLICAÇÃO DA LEI  53 - E / 2006 DE 29 DE DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
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CAPÍTULO I ACTOS ADMINISTRATIVOS

Artigo 1º - Afixação de editais que não sejam de interesse público, cada

Artigo 2º  - Averbamentos de qualquer natureza, não especialmente previstos, cada

Artigo 3º  - Certidões de teor 

1- Não excedendo uma página

2- Por cada página além da primeira

3- Certidões de propriedade horizontal

Artigo 4º  - Certidões Narrativas

1- Não excedendo uma página

2- Por cada página além da primeira

Artigo 5º  - Fotocópias 

1- De documentos arquivados

2- Se autenticado, incluindo documentos administrativos de autos, acresce

Artigo 6º  - Conferir e autenticar documentos apresentados por particulares, cada

Artigo 7º  - 

Artigo 8º  - 

Artigo 9º  -

Artigo 10º  - Registo Cidadãos EU

CAPÍTULO II ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SALUBRIDADE

Artigo 11º  - Aferição de contadores

Artigo 12º  - Execução e ligação de ramal de água

1- Execução e ligação de ramal de água 110 mm

2- Execução e ligação de ramal de água 90 mm

3- Execução e ligação de ramal de água 75 mm

4- Execução e ligação de ramal de água 63 mm

5- Execução e ligação de ramal de água 2 ''

6- Execução e ligação de ramal de água 1 1/2''

7- Execução e ligação de ramal de água 1''

Artigo 13º  - Verificação da execução de ramal de água

Artigo 14º  - Extensão da rede

1- Água - por metro

2- Saneamento - por metro

Artigo 15º  - Execução de ramal de água por metro

Artigo 16º  - Execução de ramal de saneamento

10,12 €           

8,07 €             

636,46 €         

Licença / Alteração ou Renovação de Mapa de Horário de Funcionamento para Estabelecimentos de

venda ao público

10,12 €           

13,08 €           

Buscas: por cada ano exceptuando o corrente ou aqueles que expressamente se indicarem,

aparecendo ou não o objecto da busca

2,50 €             

2,39 €             

2,39 €             

60,08 €           

446,84 €         

31,30 €           

9,89 €             

3,64 €             

610,01 €         

437,84 €         

592,56 €         

105,78 €         

7,62 €             

13,08 €           

Fornecimento a pedido dos interessados de documentos necessários à substituição dos que tenham

sido extraviados ou estejam em mau estado

6,03 €             

32,98 €           

56,09 €           

701,08 €         

7,00 €             

173,19 €         

427,07 €         
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1- Execução de ramal de saneamento - até 6 metros

2- Extensão de ramal de saneamento - por metro

Artigo 17º  - Verificação da execução de ramal de saneamento

Artigo 18º  - Limpeza de fossas - 6m 3

Artigo 19º  - Realização de Contrato com Instalação de Contador

1- Instalação de contador 15 e 20  mm

2- Instalação de contador 25  mm

3- Instalação de contador 40  mm

4- Instalação de contador 50 mm

5- Instalação de contador 65 mm

6- Instalação de contador 80 mm

7- Instalação de contador 100 mm

8- Instalação de contador 125 mm

Artigo 20º  - Mudança de titularidade de contador (aplica-se em casos em que o contador já se encontra colocado)

Artigo 21º  - Restabelecimento de ligação

Artigo 22º  - Emissão de Declarações

Artigo 23º  - Torneira de Segurança

1- Torneira de Segurança 3/4 '' e 1''

2- Torneira de Segurança  1 1/2''

3- Torneira de Segurança 2''

Artigo 24º  - Salubridade

1- Identificação electrónica animal, cada

2- Eutanásia e destino final de cadáver de animais, cada

CAPÍTULO III CEMITÉRIOS

Artigo 25º  - Inumação

1- Taxa administrativa

2- Acresce serviços de cemitério

a) Em sepultura temporária

b) Em sepultura perpétua

c) Em jazigo

Artigo 26º  - Exumações de ossadas, incluindo limpeza e transladações dentro do cemitério

1- Taxa administrativa

173,19 €         

61,72 €           

43,06 €           

5,35 €             

9,78 €             

330,45 €         

144,78 €         

64,71 €           

44,73 €           

27,49 €           

33,46 €           

55,15 €           

A Lei 53-E/2006 de 23 de Dezembro remete para a fundamentação económica financeira  das taxas a aplicar, pelo que atendendo 

ao facto dos custos provenientes dessa fundamentação (modelo de fundamentação económico financeira das taxas municipais, em 

anexo) espelharem um acentuado agravamento quando comparadas com as taxas anteriores e uma vez que o fornecimento de 

água constitui um serviço universal e essencial à vida e ao bem estar de todos os seres humanos, parte desse custo passará a ser 

suportado pelo Municipio, ou seja, suporta a parte não coberta pela taxa a pagar neste respectivo capítulo, nos termos do n.º 1 do 

art.º 4 da referida Lei.

47,53 €           

9,44 €             

57,21 €           

385,04 €         

119,98 €         

500,03 €         

672,42 €         

249,84 €         

104,73 €         

591,01 €         

28,15 €           

25,13 €           

A Lei 53-E/2006 de 23 de Dezembro remete para a fundamentação economico-financeira das taxas a aplicar. Atendendo ao facto 

dos custos provenientes dessa fundamentação ( Modelo de fundamentação economico-financeira das taxas municipais, em anexo) 

espelharem um acentuado agravamento comparativamente às taxas anteriormente aplicadas e atendendo que o serviço de 

cemitério constitui um serviço universal e fundamental, parte deste custo passará a ser suportado pelo Município, ou seja, suporta a 

parte não coberta pela taxa a pagar neste respectivo capítulo, nos termos do n.º 1 do art.º 4 da referida Lei.

44,89 €           
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2- Acresce serviços de cemitério

Artigo 27º  - Ocupação de ossários municipais 

1- Taxa administrativa

2- Acresce a ocupação do ossário

a) Por período de 1 ano

b) Carácter perpétuo

Artigo 28º  - Ocupação de jazigos municipais 

1- Taxa administrativa

2- Acresce ocupação do ossário de carácter perpétuo

Artigo 29º  - Concessão de Terrenos

1- Taxa administrativa

2- Acresce

a) Para sepultura temporária 

b) Para sepultura perpétua 

c) Para jazigos

i. Pelos primeiros 2 m2  

ii. Cada m2 ou fracção a mais  V = P * (N+0,1)1,25 (1 metro a mais)

P = (2 metros a mais)

N = nº m2 (com N até 3)

(3 metros a mais)

Artigo 30º  - Transladação

1- Taxa administrativa

2- Acresce

a) Serviços dentro do  cemitério

b) De/ou para outro cemitério

Artigo 31º  - 

1- Taxa administrativa

2- Acresce

a) Classes sucessórias nos termos do n.º 1 do art. 2133 do Código Civil

i. Em alvarás de jazigo - 5% da concessão perpétua

ii. Em alvarás de sepultura - 5% da concessão perpétua

b) Para outras pessoas

i. Em alvarás de jazigo - 50% da concessão perpétua

ii. Em alvarás de sepultura - 50% da concessão perpétua

Artigo 32º  - Utilização do velório

1- Taxa administrativa

2- Acresce a utilização de espaço

Artigo 33º  - Obras em jazigos e sepulturas não consideradas em termos urbanísticos de escassa relevância

1- Taxa administrativa  (nº1 do artigo 8º da Tabela de Urbanismo)

2- Acresce a taxa prevista no artigo 8º da Tabela de Urbanismo

a) Tabela de Urbanismo - Artigo 8.º, nº 5

Artigo 34º  - Taxa pela remoção e recolocação de coberturas de sepulturas

1- Taxa administrativa

2- Acresce

a) Pela remoção

b) Pela recolocação

CAPÍTULO IV LICENCIAMENTOS DIVERSOS

2.336,56 €     

9,55 €             

9,76 €             

861,67 €         

55,61 €           

48,39 €           

17,63 €           

8,19 €             

463,67 €         

3.750,43 €     

1.483,59 €     

46,40 €           

6.102,45 €     

21,04 €           

51,18 €           

8,64 €             

148,42 €         

24,17 €           

146,03 €         

104,29 €         

927,23 €         

51,18 €           

5,35 €             

28,66 €           

854,16 €         

1.304,48 €     

Averbamentos em alvarás de concessão de terrenos em nome do novo proprietário 

8,19 €             

14,90 €           

1.176,81 €     
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Artigo 35º  - Licenciamento do exercício da actividade de realização de espectáculos e divertimentos públicos

1- Arraiais, bailes, romarias e eventos análogos

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     0,25 * TA * D
E  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 1,2)

ii. Utilizando o espaço público

Por dia  do valor da Tabela H01-E1 D
E 0

2- Concertos

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     * TA * DE  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 2)

D
E

ii. Utilizando o espaço público

Por dia  do valor da Tabela H01-E1 

3- Eventos em estabelecimentos de restauração e bebidas

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     * TA * DE  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 2)

D
E

4- Provas desportivas ou análogas na via pública

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     0,5 * TA * D
E  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 1,2)

D
E

ii. Utilizando o espaço público

Por dia  do valor da Tabela H01-E1 

5- Recintos itinerantes

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     0,1 * CA * D
E  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 1,2)

D
E

Artigo 36º  - Licença especial de ruído

1- Arraiais, bailes, romarias e eventos análogos

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     0,5 * TA * D
E  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 1,2)

D
E 0

ii. Utilizando o espaço público

Por dia  do valor da Tabela H01-E1 

2- Concertos

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     * TA * DE  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 2)

D
E

ii. Utilizando o espaço público

Por dia  do valor da Tabela H01-E1 

3- Eventos em estabelecimentos de restauração e bebidas

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     * CA * DE  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 2)

D
E

4- Provas desportivas ou análogas na via pública

10,12 €           

0

(TA)

1,00

0,50

(TA)

0,10

(TA) 12,28 €           

5,12 €             

12,28 €           

-  €               

-  €               

0

(TA)

0

12,85 €           

-  €               

25,70 €           5,00

0,75

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               0,75

2,50

(TA)

(TA)

0,25

0

12,28 €           

-  €               

0

12,28 €           

12,28 €           

0

10,12 €           

(TA)

0,25

0,75

0,50

10,12 €           

(TA)

1,25 €             

0,75
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a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     0,5 * CA * D
E  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 1,2)

D
E

ii. Utilizando o espaço público

Por dia  do valor da Tabela H01-E1 

5- Recintos itinerantes

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     0,1 * CA * D
E  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 1,2)

D
E

ii. Utilizando o espaço público

Por dia  do valor da Tabela H01-E1 

6- Obras de construção civil

a) Taxa administrativa

b) Acresce

i. Por dia:     Ki * CA * DE  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 1,2)

Semana entre as 18 H e as 22 H K1  = 2

Ki  = Semana entre as 22 H e as 07 H K1  = 3

Fim de Semana K1  = 4

ii. Utilizando o espaço público

Por dia  do valor da Tabela H01-E1 

Artigo 37º  - Licenciamento da actividade de acampamentos ocasionais

1- Licenciamento

2- Acresce

a) Por dia:     0,5 * CA * D
E  (Com TA = Tx administrativa e D = nº de dias; E = 1,2)

D
E

b) Utilizando o espaço público

Por dia  do valor da Tabela H01-E1 

Artigo 38º  - Realização de queimadas e fogueiras

Artigo 39º  - Recepção de resíduos da construção civil

1-

2- Acrescem, pelo transporte para a entidade receptora, por m3 ou fracção e por hora ou fracção

3-

CAPÍTULO V CONDUÇÃO DE VEÍCULOS

Artigo 40º  - Emissão de Licença de condução de ciclomotores, motociclos e veículos agrícolas 

Esta taxa é igualmente devida nas situações de substituição ou renovação da respectiva licença

Artigo 41º  - Cancelamento de chapas de identificação de ciclomotores

CAPÍTULO VI MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE

1,00

A taxa devida à recepção de resíduos de construção civil está sujeita a uma parcela fixa correspondente aos custos 

administrativos

8,07 €             

0

0,25

Pelo depósito na entidade receptora (será cobrada a taxa de depósito que o município pagar à referida entidade)

3,98 €             

(TA)

(TA)

9,44 €             

1,25 €             

10,12 €           

-  €               

-  €               0,10

0,25

5,12 €             

10,12 €           

0,50

1,25 €             

10,12 €           

0

13,76 €           

2,00

3,53 €             

10,69 €           

A Lei 53-E/2006 de 23 de Dezembro remete para a fundamentação economico - financeira das taxas a aplicar. Atendendo ao facto 

dos custos provenientes dessa fundamentação ( Modelo de fundamentação economico - financeira das taxas municipais, em anexo) 

espelharem um acentuado agravamento comparativamente às taxas anteriormente aplicadas e atendendo que os serviços de 

mercados, feiras e venda ambulante constitui um serviço de promoção da actividade econónica local, parte deste custo passará a 

ser suportado pelo Município, ou seja, suporta a parte não coberta pela taxa a pagar neste respectivo capítulo, nos termos do n.º 1 

0,50

(TA)

0

-  €               

10,24 €           
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Artigo 42º  - Lojas e Talhos - Mês

1- Custo Administrativo

2- por m2

Artigo 43º  - Bancas no mercado municipal 

1- Banca / mês (bancas compradas por hasta pública)

2- Banca de peixe por dia no edifício

3- Banca de produtos hortícolas por dia  no edifício

Artigo 44º  - Inscrição de auxiliares nos termos do 1º do art. 6º do Regulamento do Mercado

Artigo 45º  - Utilização de câmara frigorífica por dia / 20Kg

1- Peixe e marisco

2- Produtos hortícolas e frutícolas

Artigo 46º  - Sacos de 20 Kg  de gelo em escamas

1- Para vendedores do mercado

2- Para restauração e peixarias

Artigo 47º  - Vendedor Ambulante

1- Emissão / renovação de cartão - por ano

2- Acresce o terrado e bancas, por dia,  ao ar livre

Artigo 48º  -  Serviço administrativo para pedido de cartão nacional de feirante

CAPÍTULO VII ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artigo 49º  - Registo e licenciamento de exploração de máquinas de diversão, por cada máquina e por ano

1- Registo Administrativo e/ou segundas vias

2- Licenciamento anual

3- Averbamentos 

Artigo 50º  - Licenciamento do exercício de actividade de agências de venda de bilhetes para espectáculos públicos

Artigo 51º  - Licenciamento do exercício da actividade de leilões em lugares públicos

1- Para actividades com fins lucrativos

2- Para actividades sem fins lucrativos do custo de emissão 

Artigo 52º  - Licenças de vendedor ambulante de lotarias do custo de emissão 

Artigo 53º  - Licença de actividade de arrumador de automóveis

Artigo 54º  - Licenciamento / renovação do exercicio da actividade de guarda nocturno

Artigo 55º  - Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes

1- Realização da inspecção periódica

2- Acrescem os custos do serviço externo da entidade que realiza a inspecção.

Artigo 56º  - Taxis  

1- Licença ou revalidação  de aluguer para veículos ligeiros, por veículo   

2- Substituição da licença da taxa de lugar

25% 9,67 €             

35,03 €           

38,55 €           

47,20 €           

10,69 €           

8,98 €             25%

13,53 €           

1,93 €             

298,08 €         

25%

1,36 €             

6,82 €             

2,84 €             

4,66 €             

13,65 €           

0,45 €             

15,81 €           

2,27 €             

0,57 €             

95,99 €           

7,73 €             

5,00 €             

16,83 €           

1,14 €             

ser suportado pelo Município, ou seja, suporta a parte não coberta pela taxa a pagar neste respectivo capítulo, nos termos do n.º 1 

do art.º 4 da referida Lei.

118,28 €         

74,49 €           
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3- Pedidos de cancelamento (por acto)  

4- Averbamentos da taxa de lugar

Artigo 57º  - 

1- Valor correspondente à componente fixa da vistoria de habitação

2- Vistoria a recintos de espectáculo

3- Acrescem os custos do serviço externo da entidade que realiza a inspecção

Artigo 58º  - Medições de Ruído

1- Taxa Administrativa

2- Acrescem os custos do serviço externo da entidade que realiza a inspecção

CAPÍTULO VIII OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO

Artigo 59º  - Licença de Ocupação da Via Pública 

1- Licença de Ocupação da Via Pública Licença de Ocupação da Via Pública 

2- Acresce ocupação do espaço público valor base de referência

Fi - Factor de benefício CMEP =

a) Ocupação do espaço aéreo

i.

F1

b) Construções ou instalações no solo

i. Divertimentos públicos

i1. Circos (por m2 ou fracção)

i1a) por semana ou fracção F2

i1b) por mês ou fracção F3

i2. Carrosséis (por m2 ou fracção)

i2a) por semana ou fracção F4

i2b) por mês ou fracção F5

i3. Pistas de automóveis e outras instalações (por m2 ou fracção)

i3a) por semana ou fracção F6

i3b) por mês ou fracção F7

i4. Jogos de bonecos de futebol, brinquedos mecânicos e equipamentos similares

(por m2 ou fracção e por mês ou fracção) F8

c) Painéis, quando o mobiliário ou a estrutura pertencerem ao requerente

(por metro linear de projecção ao solo ou fracção)

i. Por semestre ou fracção F9

ii. Por ano ou fracção F10

d) F11

e) Roulottes com objectivo comercial e/ou publicitário (por m2 ou fracção)

i. Por dia ou fracção F12

ii. Por mês ou fracção F13

f) Bancas (por m2 ou fracção)

i. Por semestre ou fracção F14

ii. Por ano ou fracção F15

g) Esplanadas, com ou sem estrado, com ou sem guarda-vento (por m2 ou fracção)

0,2

0,5

0,6

5,12 €             

0,1

2,62 €             

1,02 €             

0,34 €             

1,02 €             

10,24 €           

1,02 €             

0,34 €             

0,57 €             

0,06

2

0,6

4,51 €  

3,07 €             

50%

Alpendres fixos ou articulados não integrados nos edifícios e toldos, por metro 

linear de  frente ou fracção e por ano ou fracção

7,73 €             

149,10 €         

48,56 €           

Pavilhões, quiosques ou outras construções (por m2 ou fracção e por mês ou 

fracção)

Licenciamento / instalação e funcionamento de recintos itinerantes e improvisados de espectáculos e de 

divertimentos 

0,06

0,2

11,37 €           

3,07 €             

3,07 €             

5,12 €             

9,44 €             

0,34 €             

0,2

0,25

0,06

1

0,6

7,73 €             

1

1,25 €             

8



Tabela Administrativa  2019

i. Em espaço aberto

i1. Por mês ou fracção F16

i2. Por semestre ou fracção F17

ii. Fechadas, fixas ou amovíveis

i1. Por semestre ou fracção F18

i2. Por ano ou fracção F19

h) Arcas de gelados e outros equipamentos similares (por cada e por mês ou fracção) F20

i) F21

j) Receptáculos de correspondência (por cada e por ano ou fracção) F22

k) Estacionamento privativo (por lugar e por ano ou fracção) F23

l)

F23

m) Outras ocupações de espaços públicos, não previstas nos números anteriores

i. Por m2 ou m3 ou fracção

i1. Por dia ou fracção F24

i2. Por semana ou fracção F25

i3. Por mês ou fracção F26

ii. Por metro linear ou fracção

i1. Por dia ou fracção F27

i2. Por semana ou fracção F28

i3. Por mês ou fracção F29

CAPÍTULO IX PUBLICIDADE

Artigo 60º  - Licença de publicidade

1-  Taxa Administrativa

2- Licença de Ocupação da Via Pública com Publicidade

3- Acresce ocupação do espaço público valor base de referência

Fi - Factor de benefício CMEP =

a) Publicidade afecta a mobiliário urbano ou incorporada em suporte pertença do requerente, por m2:

i. Por semestre ou fracção F1 

ii. Por ano ou fracção F2 

b) Anúncios electrónicos e publicidade computadorizada (por m2 ou fracção)

i. Por semestre ou fracção F3 

ii. Por ano ou fracção F4 

c)

i. Por semestre ou fracção F5 

ii. Por ano ou fracção F6

4- Remoção de Publicidade

a) Taxa Administrativa

b) Acrescem os custos do serviço externo da entidade que realiza a remoção.

Artigo 61º  - Publicidade em edifícios ou em outras construções

1- Anúncios luminosos (inclui palas) ou directamente iluminados (por m2 ou fracção)

a) Por semestre ou fracção F7

b) Por ano ou fracção F8

2- Anúncios não luminosos (inclui palas) (por m2 ou fracção)

a) Por semestre ou fracção F9

b) Por ano ou fracção F10

3-

0,23 €             

30,82 €           

20,47 €           

4,51 €        

0,5

11,37 €           

0,05

2,62 €             

1

4

2,5

0,34 €             

40,03 €           

5

25,0

0,25

0,5

0,25

10,24 €           

2,62 €             

1,25 €             

1,25 €             

5,12 €             1

1,25 €             

4,0

128,29 €         

10,24 €           

20,47 €           

Ocupação da via pública para actividades comerciais não previstas nos pontos 

anteriores - por cada 100 m2 e por dia 153,99 €         

2

Cabines - telefones, PTs, selos, comunicações e outros fins - (por cada e por ano ou 

fracção)

30,0

0,25

0,015

0,070

2

0,23 €             

41,06 €           

78,79 €           

2,0

0,11 €             

Mupis, mastros-bandeiras, relógios-termómetro, colunas publicitárias, letreiros, chapas, placas, tabuletas e 

similares (por m2 ou fracção)

61,53 €           

0,050

12,85 €           

25,70 €           

2

76,99 €           

5,12 €             

8

12

15

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

fracção)

6

10,24 €           

10,24 €           

9
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a) Por semestre ou fracção F11

b) Por ano ou fracção F12

4- Publicidade em toldos, sanefas e similares (por m2 ou fracção)

a) Por semestre ou fracção F13

b) Por ano ou fracção F14

5- Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas (por m2 ou fracção)

a) Por semestre ou fracção F15

b) Por ano ou fracção F16

6- Publicidade em viadutos rodoviários, ferroviários e passagens superiores para peões (por m2 ou fracção)

a) Por semestre ou fracção F17

b) Por ano ou fracção F18

Artigo 62º  - Publicidade em unidades móveis

1- Publicidade em veículos

a) Veículos utilizados exclusivamente para o exercício da actividade publicitária (por veículo)

i. Por semana ou fracção F19

ii. Por mês ou fracção F20

iii. Por semestre ou fracção F21

iv. Por ano ou fracção F22

b) Transportes públicos (por veículo)

i. Em táxis

i1. Por semestre ou fracção F23

i2.  Por ano ou fracção F24

ii. Outros transportes colectivos

ii1. Por semestre ou fracção F25

ii2. Por ano ou fracção F26

c) Outros veículos (por veículo)

i. Por semestre ou fracção F27

ii. Por ano ou fracção F28

2- Publicidade aérea

a)

i. Por dia ou fracção F29

ii. Por semana ou fracção F30

3- Publicidade sonora

a) Por dia ou fracção F31

b) Por semana ou fracção F32

c) Por mês ou fracção F33

d) Por semestre ou fracção F34

e) Por ano ou fracção F35

Artigo 63º  - Campanhas publicitárias

1- Distribuição de panfletos e/ou outras acções promocionais de natureza publicitária promovidas

na via pública, por dia ou fracção F36

2- Acções multimédia (filmagens ou fotografia)

a) Em sala, por hora

b) Na via pública com interrupção de trânsito, por hora ou fracção F37

c) Na via pública sem interrupção de trânsito, por hora ou fracção F38

3- Publicidade dispersa

a) Bandeiras, bandeirolas e pendões com fins publicitários (por cada)

i. Por semestre ou fracção F39

ii. Por ano ou fracção F40

4- Outra publicidade não incluída nos números anteriores (por m2 ou m3 ou metro linear, ou fracção)

a) Por dia ou fracção F41

b) Por semana ou fracção F42

c) Por mês ou fracção F43

Avionetas, helicópteros, pára pentes, pára-quedas, balões ou semelhantes, insufláveis e outros 

dispositivos aéreos cativos (por dispositivo)

7

5

5

6

5,12 €             

2,62 €             

1,5

12

102,58 €         

61,53 €           

2,5

4

3

2,0

15,35 €           

4

3

7,73 €             

0,5

1

3 15,35 €           

1,5

5,12 €             

20,47 €           

8

15

1

3

2,5

6

20

0,5

1

35,94 €           

12,85 €           

4

15,35 €           

20,47 €           

12,85 €           

10,24 €           

25,70 €           

17,97 €           

30

40

0,25

1,5

0,75

0,5

1

1,25 €             

3,87 €             

5,12 €             

2,62 €             

41,06 €           

153,99 €         

76,99 €           

7,73 €             

205,28 €         

188,30 €         

7,73 €             

2,62 €             

30,82 €           

5,12 €             

15,35 €           

25,70 €           

30,82 €           

10
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d) Por semestre ou fracção F44

e) Por ano ou fracção F45

CAPÍTULO X METROLOGIA

Artigo 64º  - Serviços de metrologia

1- Taxa administrativa

2- Acresce o valor pago à entidade externa que realiza o serviço de metrologia

CAPÍTULO XI COMISSÃO MUNICIPAL ARBITRAL

Artigo 65º  - Valor da Unidade de Conta para o ano vigênte definida nos termos constantes do Código de Custas Judiciais

Artigo 66º  - Determinação do coeficiente de conservação dos prédios (uma unidade de conta)

Artigo 67º  - Definição das obras necessárias para obtenção do nível de conservação superior (0,5  da unidade de conta)

Artigo 68º  - Submissão de litígio a decisão da comissão arbitral (1/2 unidade de conta)

Artigo 69º  - 

CAPÍTULO XII EQUIPAMENTOS DE USO COLECTIVO

Artigo 70º  - Pavilhões Desportivos

1- Taxa de utilização horária

a) Competências da autarquia na área da educação - a debitar para efeitos de FSM

i. Escolas do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho

ii. Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do Concelho

b) Competências da Administração Central na área da educação 

i. Escolas - Secundárias

c) Escolas - Utilização ao fim de semana

i. Entidades do Concelho

ii. Entidades fora do Concelho

d) Clubes com modalidades federadas e em competição oficial

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

e) IPSS do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

f) IPSS fora do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

g) Outras entidades do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

h) Outras entidades fora do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

i) Competições desportivas

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

Artigo 71º  - Polidesportivos

1- Taxa de utilização horária

a) Competências da autarquia na área da educação - a debitar para efeitos de FSM

27,07 €           

21,72 €           

1,25

2,00

1,35

1,55

29,23 €           

19,45 €           

2,00

28,20 €           

21,72 €           

21,72 €           

43,33 €           

21,72 €           

3,41 €             

54,13 €           

33,55 €           

54,13 €           

43,33 €           

3

As taxas devidas nos artºs 66º e 67º são reduzidas a 1/4 quando se trate de várias unidades de um mesmo edifício,

para cada unidade adicional à primeira

2,50

0,90

1,30

2,50

0,32

1,00

0,16

1,00

52,50 €           

25,70 €           

105,00 €         

52,50 €           

105,00 €         

5,97 €             

5

15,35 €           

21,72 €           

6,94 €             

70,40 €           3,25
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i. Escolas do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho

ii. Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do Concelho

b) Competências da Administração Central na área da educação 

i. Escolas - Secundárias

c) Escolas - Utilização ao fim de semana

i. Entidades do Concelho

ii. Entidades fora do Concelho

d) Clubes com modalidades federadas e em competição oficial

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

e) IPSS do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

f) IPSS fora do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

g) Outras entidades do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

h) Outras entidades fora do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

i) Competições desportivas

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

Artigo 72º  - Court de Ténis e campo de Bate Bolas

1- Taxa de utilização horária  por utente, num máximo de 4

a) Competências da autarquia na área da educação - a debitar para efeitos de FSM

i. Escolas do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho

ii. Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do Concelho

b) Competências da Administração Central na área da educação 

i. Escolas - Secundárias

c) Escolas - Utilização ao fim de semana

i. Entidade do Concelho

ii. Entidade fora do Concelho

d) Clubes com modalidades federadas e em competição oficial

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

e) IPSS do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

f) IPSS fora do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

g) Outras entidades do Concelho e particulares

i. Por utente e por hora

ii. Por utente e por cada 10 utilizações de 1 hora

h) Outras entidades fora do Concelho

i) Competições desportivas

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

j) Aluguer de material  (1 raquete e 4 bolas) por hora

Artigo 73º  - Campos de Futebol

1,00

2,50 €             

3,75 €             1,50

1,00

2,50 €             

7,51 €             

3,75 €             

1,00

1,14 €             

15,01 €           

1,60

0,30

1,00

1,20

0,30

1,00

10,35 €           

9,78 €             

22,75 €           

3,75 €             

3,00

1,00

3,00

1,50

19,45 €           

7,73 €             

1,00

2,50 €             1,00

5,00 €             2,00

2,50 €             

2,50

3,00

1,50

1,00

19,45 €           

16,26 €           

1,93 €             

6,48 €             

2,50 €             1,00

1,00

9,78 €             

6,48 €             

6,48 €             

19,45 €           

2,50 €             

2,50

2,50 €             

4,00

3,00

1,00

25,93 €           

2,50 €             

16,26 €           

1,50

1,00

1,50

6,48 €             

1,93 €             

6,48 €             

12,51 €           

6,00

5,00
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1- Taxa de utilização horária

a) Competências da autarquia na área da educação - a debitar para efeitos de FSM

i. Escolas do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho

ii. Escolas do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico do Concelho

b) Competências da Administração Central na área da educação 

i. Escolas - Secundárias

c) Escolas - Utilização ao fim de semana

i. Entidade do Concelho

ii. Entidade fora do Concelho

d) Clubes com modalidades federadas e em competição oficial

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

e) IPSS do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

f) IPSS fora do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

g) Outras entidades do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

h) Outras entidades fora do Concelho

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

i) Competições desportivas

i. Durante a semana

ii. Ao fim de semana e feriados

Artigo 74º  - Piscina Coberta

1- Taxa de utilização horária

a) Competências da autarquia na área da educação - a debitar para efeitos de FSM

i. Por pista com um máximo de 8 utilizadores

ii. Escolas do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho, por pista

iii. Escolas do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico, por pista 

b) Competências da Administração Central na área da educação 

i. Escolas Secundárias, por pista com um máximo de 8 utilizadores

c) Utilização em Classe - pagamento mensal

i. Hidroginástica (a  partir dos 12 anos)

i1. 1 x semana

i2. 2 x semana

ii. Hidrocinesoterapia (a partir dos 18 anos)

i1. 1 x semana

i2. 2 x semana

iii. Pais & Filhos (dos 2 aos 5 anos)

i1. 1 x semana

i2. 2 x semana

iv. Adaptação ao meio aquático (a partir dos 5 anos)

i1. 1 x semana

i2. 2 x semana

v. Natação Pura (a partir dos 6 anos)

i1. 1 x semana

i2. 2 x semana

i3. 3 x semana

vi. Clubes - Por pista com um máximo de 8 utilizadores

vii. Natação livre - hora/sessão, utentes com mais de 12 anos

i1. Taxa de Inscrição

12,74 €           

22,75 €           

1,00

3,50

3,00

19,56 €           

1,00

1,20

0,35

2,50

12,74 €           

3,18 €             

14,22 €           

50,72 €           

19,56 €           

14,22 €           

31,73 €           

31,73 €           

44,35 €           

6,37 €             

10,12 €           

12,74 €           

38,10 €           

38,10 €           

0,50

1,00

4,00

15,24 €           

0,25

12,74 €           

44,35 €           

19,56 €           

22,75 €           

11,37 €           

18,77 €           

22,75 €           

14,22 €           

11,37 €           

25,59 €           

19,90 €           

19,90 €           

2,50

50,72 €           

50,72 €           

1,00

4,00

0,35

3,50

3,00

0,80

19,56 €           

4,00

0,35
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i2. Por período de utilização

viii. Regime extraordinário de utilização, utentes com mais de 12 anos

i1. Por período de utilização

Artigo 75º  - Museu Municipal

1- Entradas

a) Um núcleo

b) Dois Núcleos

Artigo 76º  - Albergue

1- Taxa por dia e pessoa

a) De Abril a Setembro

b) De Outubro a Março

2- Para entidades sem fins lucrativos do Concelho

a) De Abril a Setembro

b) De Outubro a Março

Artigo 77º  - Veículos

1- Utilização do Autocarro, por Km

2- Utilização da carrinha 8 lugares, por Km

3- Motorista por hora

a) Dentro do horário de trabalho

b) Horas Extraordinárias

c) Em período de descanso semanal

Artigo 78º  - Fórum Custo

1- Auditório

a) Utilização por hora - semana - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

b) Utilização por hora - semana - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

c) Utilização por hora - sábado - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

2,27 €             0,20

94,16 €           

0,70

0,20

0,20

70,61 €           

58,84 €           

2,84 €             

1,48 €             

1,20

18,83 €           

117,69 €         

18,99 €           

3,41 €             

15,81 €           

11,07 €           

13,08 €           

75,32 €           

56,49 €           

75,32 €           

13,29 €           

94,16 €           

1,00

1,00

8,76 €             

0,57 €             

82,786953

94,16 €           

28,25 €           0,20

0,80

0,30

75,32 €           

84,66 €           

28,25 €           

65,91 €           

47,07 €           

35,31 €           

0,80

103,48369

0,50

0,50

0,60

70,61 €           

0,70

0,80

23,54 €           

0,30

23,54 €           

82,39 €           

94,16 €           

0,70

0,80

0,40 €             

65,91 €           

0,80

1,00

15,57 €           

18,83 €           

56,49 €           

0,70

0,60

0,20

0,60

0,60

0,80

0,30

0,20

124,18043
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ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

d) Utilização por hora - sábados - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

e) Utilização por hora - domingos e feriados - diaUtilização por hora - domingos e feriados - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

f) Utilização por hora - domingos e feriados - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

2- Sala de Ensaio

a) Utilização por hora - semana - das 09h00 às 18h00

0,80

0,20

0,50

0,80

0,70

0,30

0,80

131,81 €         

42,36 €           

112,98 €         

98,86 €           

235,38 €         

141,23 €         

37,66 €           

0,80

0,20

0,70

0,30

0,20

0,70

0,20

150,65 €         

47,07 €           

141,23 €         

188,30 €         

0,80

0,80

0,30 56,49 €           

0,80

37,66 €           

0,80

0,50

84,74 €           

84,74 €           

112,98 €         

0,60

0,60

206,96738

150,65 €         

150,65 €         

70,61 €           

98,86 €           

0,50

0,60

70,61 €           

164,77 €         

0,60

0,50

37,66 €           

150,65 €         

0,80

0,60

150,65 €         

1,00

10,348369

131,81 €         

37,66 €           

150,65 €         

112,98 €         

112,98 €         

94,16 €           

141,23 €         

112,98 €         

94,16 €           

131,81 €         

117,69 €         

56,49 €           

188,30 €         

164,77 €         

188,30 €         

131,81 €         

112,98 €         

0,80

188,30 €         

0,80

1,00

0,60

28,25 €           

1,00

0,70

188,30 €         

1,00

112,98 €         

0,30

47,07 €           

0,20

0,70

0,70

0,60

165,57391

0,80

0,70

0,70

0,20

0,20

165,57391

0,60
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i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

b) Utilização por hora - semana - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

c) Utilização por hora - sábado - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

d) Utilização por hora - sábados - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

e) Utilização por hora - domingos e feriados - das 09h00 às 18h00

16,48 €           

18,83 €           

18,83 €           

23,54 €           

0,80

0,50

8,83 €             

0,30 7,06 €             

10,59 €           

3,53 €             

14,13 €           

14,13 €           

0,80

16,48 €           

14,13 €           

5,30 €             

17,65 €           

0,70

0,20 4,71 €             

0,20

10,59 €           

14,13 €           

0,70

3,53 €             

14,13 €           

10,29 €           

14,72 €           

12,36 €           

11,77 €           0,80

0,20

0,80

9,42 €             0,80

2,35 €             

0,20

8,23 €             

1,00

12,935461

2,35 €             

0,70

0,20

0,30

0,80

20,696738

15,522554

0,80

0,60

0,70

1,00

1,00

20,696738

0,80

0,20

0,60

0,60

0,30

0,70

0,80

8,83 €             

2,95 €             

3,53 €             

0,70

0,20

9,42 €             

0,60 8,83 €             

11,77 €           0,80

0,50

0,60

0,20

0,60

0,70

11,77 €           

0,80

7,36 €             

4,41 €             

0,80

2,95 €             

11,77 €           

8,23 €             

4,71 €             

12,36 €           

11,77 €           

10,29 €           

18,83 €           

7,06 €             

9,42 €             

5,88 €             0,50

7,06 €             

0,70

0,30

0,50

1,00

0,60

0,60
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i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

f) Utilização por hora - domingos e feriados - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

3- Sala de Exposições

a) Utilização por hora - semana - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

b) Utilização por hora - semana - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

4,71 €             

14,13 €           

20,60 €           

11,77 €           

17,65 €           

5,88 €             

16,48 €           

23,54 €           

29,42 €           

23,54 €           

23,54 €           

23,54 €           

29,42 €           

18,83 €           

4,71 €             

0,20

0,30

17,65 €           

23,54 €           

8,83 €             

14,72 €           

20,60 €           

0,70

18,83 €           

23,54 €           

23,54 €           

16,48 €           

14,13 €           

0,80

0,50

0,80

0,20

0,80

0,30

0,20

17,65 €           

0,60

1,00

0,70

1,00

0,30

0,60

0,20

0,50

0,80

16,48 €           

18,83 €           

0,80

0,70

0,80

14,13 €           

1,00

0,70

4,71 €             

0,80

23,54 €           

5,88 €             

0,60

14,72 €           

5,88 €             

20,60 €           

0,60

0,20

0,70

0,50

0,70

4,71 €             

7,06 €             

0,60

20,60 €           

0,50

0,60

0,20

18,83 €           

16,48 €           

18,83 €           

18,83 €           

11,77 €           

0,70

17,65 €           

20,696738

25,870923

25,870923

0,60

0,80

1,00

0,80

0,20

7,06 €             

0,60

0,20

8,83 €             

14,13 €           

0,80

0,80

5,88 €             

0,80

0,70

0,30
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c) Utilização por hora - sábado - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

d) Utilização por hora - sábados - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

e) Utilização por hora - domingos e feriados - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

f) Utilização por hora - domingos e feriados - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

47,07 €           

58,84 €           

24,71 €           

7,06 €             

21,19 €           

28,25 €           

41,19 €           

47,07 €           

0,60

0,20

0,80

41,19 €           

9,42 €             

37,66 €           

11,77 €           

35,31 €           

47,07 €           

29,42 €           0,50

0,60

17,65 €           

11,77 €           

35,31 €           

1,00

0,70

7,06 €             

17,65 €           

0,60

0,70 24,71 €           

0,20

0,80

0,80

0,20

0,80

0,30

0,70

28,25 €           

32,96 €           

23,54 €           

37,66 €           

47,07 €           

14,13 €           

32,96 €           

28,25 €           

37,66 €           

47,07 €           

37,66 €           

32,96 €           

37,66 €           

28,25 €           

35,31 €           

9,42 €             

32,96 €           

28,25 €           

10,59 €           

9,42 €             

0,70

0,70

21,19 €           

0,60

14,13 €           

28,25 €           

37,66 €           

0,80

1,00

0,70

0,20

0,30

23,54 €           

0,60

0,60

0,80

0,60

0,50

41,393476

0,20

1,00

0,20

0,20

0,80

0,30

31,045107

0,80

0,80

0,30

0,70

0,20

0,60

51,741846

1,00

0,70

0,80

0,80

0,50

0,50

0,80

28,25 €           

41,393476

9,42 €             
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4- Sala de Reuniões / Cafetaria

a) Utilização por hora - semana - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

b) Utilização por hora - semana - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

c) Utilização por hora - sábado - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

d) Utilização por hora - sábados - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

0,80

0,30

0,60

47,07 €           

14,13 €           

32,96 €           

0,80

24,71 €           

28,25 €           

21,19 €           

0,50

28,25 €           

0,50

7,06 €             

0,60

0,20

28,25 €           

20,60 €           

5,88 €             

16,48 €           

17,65 €           

35,31 €           

28,25 €           

23,54 €           

37,66 €           

37,66 €           

32,96 €           

9,42 €             

5,88 €             

18,83 €           

23,54 €           

7,06 €             

4,71 €             

4,71 €             

0,30

0,70

0,20

23,54 €           

11,77 €           

0,20

16,48 €           

18,83 €           

14,13 €           

0,60

0,80

0,50

0,20

14,13 €           

0,20

1,00

0,80

23,54 €           

0,60

0,80

0,70

7,06 €             

20,60 €           

17,65 €           

0,70

0,80

8,83 €             

18,83 €           

23,54 €           0,80

1,00

14,72 €           

0,60

0,80

37,66 €           

0,30

10,59 €           

9,42 €             

29,42 €           

17,65 €           

28,25 €           

24,71 €           

0,80

21,19 €           

0,70

0,60

20,696738

41,393476

0,60

0,80

0,80

0,20

0,20

0,70

25,870923

1,00

0,70

0,70

0,20

1,00

0,80

0,60

0,70

0,50

0,30

31,045107
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e) Utilização por hora - domingos e feriados - das 09h00 às 18h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

f) Utilização por hora - domingos e feriados - das 18h00 às 09h00

i. Escolas de ensino público do Concelho

ii. Escolas de ensino público fora do Concelho

iii. Escolas de ensino privado do Concelho

iv. Escolas de ensino privado fora do Concelho

v. IPSS do Concelho

vi. IPSS fora do Concelho

vii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico do Concelho

viii. Entidades de formação/ promoção do ensino artístico fora do Concelho

ix. Associações e colectividades do Concelho

x. Associações e colectividades fora do Concelho

xi. Outras entidades do Concelho

xii. Outras entidades fora do Concelho

Taxa de Inflação

41,19 €           

41,19 €           0,70

0,50 29,42 €           

11,77 €           

9,42 €             

0,20

0,80

28,25 €           

28,25 €           

0,80

0,70

14,13 €           

37,66 €           0,80

0,30

0,60

0,70

0,30

0,20

37,66 €           

32,96 €           

0,60

0,70

47,07 €           

17,65 €           

1,00 58,84 €           

0,60 35,31 €           

0,80

0,80 47,07 €           

47,07 €           

9,42 €             

0,50

0,20

0,80

1,00

0,60

11,77 €           

35,31 €           

47,07 €           

32,96 €           

23,54 €           

37,66 €           

51,741846

41,393476

0,20

1,1373
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