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CAPÍTULO I 

Serviços Administrativos Diversos 

 
 

 2016 2017 
1. Afixação de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público - por 

cada 
5,23 5,26 

2. Alvarás não especialmente contemplados na presente Tabela (exceto os de 
nomeação e exoneração) - por cada 

5,23 5,26 

3. Atestados ou documentos análogos e suas confirmações - por cada 5,23 5,26 

4. Autos:   

4.1. Autos de adjudicação ou arrematação de fornecimentos ou semelhantes - por 
cada 

20,82 20,94 

4.2. Outros autos ou termos de qualquer espécie - por cada 5,23 5,26 

5. Averbamentos não especialmente consignados nesta tabela - por cada 5,23 5,26 

6. Buscas – por cada ano, excetuando o corrente ou aqueles que expressamente se 
indiquem, aparecendo ou não o objeto da busca 

5,23 5,26 

7. Certidões de narrativa:   

7.1. Até uma lauda ou face, ainda que incompleta 7,24 7,28 

7.2. Por cada lauda ou face além da primeira, ainda que incompleta 2,62 2,63 

8. Certidões de teor ou fotocópias aurenticadas:   

8.1. Até duas laudas ou faces, ainda que incompletas 5,23 5,26 

8.2. Por cada lauda ou face além das primeiras, ainda que incompleta 2,62 2,63 

9. Conferência e autenticação de documentos apresentados por particulares   

9.1. Até cinco folhas 2,62 2,63 

9.2. Por cada folha além das primeiras 0,50 0,50 

10. Confiança de processo:   

10.1. Requerida verbalmente por advogado, para exame no seu escritório, pelo 
período de sete dias 

15,59 15,68 

10.2. Por cada dia além do referido na alínea anterior 5,23 5,26 

11. Declarações a pedido de empreiteiros e outras pessoas, singulares ou coletivas, 
sobre a capacidade e idoneidade na execução de empreitadas, fornecimento de 
bens e serviços ou outros 

26,05 26,20 

12. Elaboração de contratos de empreitadas, fornecimento de bens e serviços, e venda 
de imóveis, quando titulados por documento autêntico oficial (excetuam-se deste 
número os contratos de tarefa e avença): 

  

12.1. De valor até 10.000,00 Euros) 52,11 52,41 

12.2. Acresce por cada 2.500,00 Euros ou fração 5,23 5,26 

13. Fornecimento a pedido dos interessados de documentos necessários à 
substituição dos que tenham sido extraviados ou que estejam em mau estado, 
quando não especialmente previstos – por cada documento 

15,09 15,18 

14. Fornecimento de cópias ou outras reproduções de processos relativos a 
empreitadas e fornecimentos, ou outro (valor a fixar em cada Programa do 
Concurso) 
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 2016 2017 
15. Comunicação Prévia e Registo de Horário de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais: 
  

15.1. Emissão do mapa 5,23 5,26 

15.2. Alteração e/ou substituição 5,23 5,26 

15.3. Emissão e alteração de horários de funcionamento de estabelecimentos 
comerciais de venda ao público e de prestação de serviços, além dos limites 
estipulados no respetivo regulamento 

40,24 40,47 

16. Reprodução de documentos:   

16.1. Fotocópias não autenticadas:   

16.1.1. Tamanho A4 p/ 0,28 0,28 

16.1.2. Tamanho A3 p/b 0,50 0,50 

16.2. Fotocópias autenticadas   

16.2.1. Em tamanho A4 p/b 2,01 2,02 

16.2.2. Em tamanho A3 p/b 3,02 3,04 

16.2.3. Digitalização de imagem, fotografia ou texto, por unidade 10,06 10,12 

16.2.4. Gravação de CD-ROM ou DVD 10,06 10,12 

17. Impressão:   

17.1. Impressão de texto, imagem e ou ficheiro:   

17.1.1. Por cada A4 ou inferior, preto e branco 0,75 0,75 

17.1.2. Por cada A4 ou inferior, a cores 1,26 1,27 

18. Outros serviços ou atos de natureza burocrática não especialmente previstos nesta 
Tabela ou em legislação especial – por cada 

1,26 1,27 

Observações: 

1.ª São isentos de taxas os atestados e certidões que nos termos da Lei, gozem de 
isenção de pagamento de selo 
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CAPÍTULO II 

Prestação de serviços por pessoal e/ou máquinas municipais a particulares 

 

 

 2016 2017 
1. Serviço prestado por máquina de rastos - por hora 55,32 55,64 

2. Serviço prestado por máquina retroescavadora – por hora 27,66 27,82 

3. Aluguer de material de transporte   

3.1. Camião até 5 t, por hora 30,18 30,35 

3.2. Camião com mais de 5 t, por hora 35,21 35,41 

3.3. Outras viaturas 25,15 25,29 

4. Serviços e trabalhos executados pelos serviços municipais, a solicitação e por 
conta de outras entidades ou particulares, ou quando o município tenha de 
substituir os particulares que não executem as obras ou trabalhos impostos (v. g. 
demolições, reparações, reposições de pavimentos, etc.) – por cada serviço, taxa 
fixa 

50,30 50,59 

4.1. Acresce o custo dos trabalhos, calculado da forma que se segue:   

a) O preço corrente dos materiais aplicados   

b) Por cada hora de trabalho (contabilizada desde o momento da saída ao 
momento da chegada do pessoal ao respetivo posto de trabalho) – o valor 
da remuneração média horária de todo o pessoal empregado no serviço 

  

c) O trabalho de máquinas, conforme previsto nesta tabela ou ao preço 
corrente 

  

d) Outros encargos para a realização dos trabalhos (seguros, 
indemnizações, licenças, etc.) 

  

e) Pela administração e desgaste de viaturas, máquinas, ferramentas e 
material – 20% sobre a soma das importâncias antes descriminadas 

  

Observações: 

A solicitação do interessado pode os serviços da Câmara Municipal fornecer 
previamente ao requerente estimativa do custo dos trabalhos a realizar. 
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CAPÍTULO III 

Danos em bens do património municipal  

 

 

 2016 2017 

1. Equipamentos urbanos, sinalização e monumentos, entre outros   

1.1. A taxa correspondente ao despendido pela Câmara em materiais, mão de 
obra e deslocações, acrescida de 20% para gastos administrativos 

  

2. Árvores:   

2.1. A taxa correspondente ao valor estimado da árvore danificada, ao valor dos 
materiais, mão-de-obra e deslocações necessárias à respetiva substituição, 
acrescida de 20% para gastos administrativos. 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Instalação e aluguer de equipamentos 

 

 

 2016 2017 

1. Utilização de palcos ou estrados – por dia:   

1.1. Até 70 m2 (“palco médio”) 211,24 212,44 

1.2. De 70 m2 a 100 m2 (“palco grande”) 352,07 354,08 

1.3. Mais de 100 m2 (“mega palco”) 553,25 556,40 

2. Grades de proteção – por unidade por dia 2,51 2,52 
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CAPÍTULO V 

Ocupação do espaço público 

 

 2016 2017 

1. Alvará (a acumular com as outras taxas devidas)   

1.1. Emissão 20,82 20,94 

1.2. Renovação 7,85 7,89 

2. Quiosques - por m2 ou fração de área ocupada e por dia:   

2.1. Até 6 m2 0,20 0,20 

2.2. Mais de 6 m2 0,30 0,30 

3. Esplanadas abertas - por mês e por cada conjunto de uma mesa com quatro 
cadeiras 

6,04 6,07 

4. Estrados - por m2 ou fração de área ocupada e por mês, a acumular com a taxa 3 1,51 1,52 

5. Guarda-ventos - por metro linear ou fração e por mês 4,22 4,24 

6. Toldos, alpendres, palas, sanefas, guarda-sóis e similares - por m2 ou fração de 
área projetada no solo e por mês 

  

6.1. Até um metro de avanço 0,50 0,50 

6.2. Mais de um metro de avanço 0,75 0,75 

7. Vitrinas, expositores, arcas de gelados, brinquedos, floreiras e similares   

7.1. Por unidade e por mês 30,18 30,35 

7.2. Por unidade e por ano 150,89 151,75 

8. Garrafas de gás   

8.1. Por m2 ou fração de área ocupada e por mês 41,24 41,48 

8.2. Por m2 ou fração de área ocupada e por ano 271,59 273,14 

9. Circos, carrosséis e similares - por m2 ou fração de área ocupada e por dia 0,30 0,30 

10. Pavilhões, bancadas, stands e similares (ocupações casuísticas)   

10.1. Por m2 ou fração de área ocupada e por dia 5,53 5,56 

10.2. Por m2 ou fração de área ocupada e por mês 70,41 70,81 

11. Ocupações de carácter cultural, social, desportivo ou religioso:   

11.1. Por m2 ou fração de área ocupada e por dia 1,01 1,02 

11.2. Por m2 ou fração de área ocupada e por mês 20,12 20,23 

12. Filmagens/sessão fotográfica em espaço público   

12.1. Por dia e local 150,89 151,75 

13. Abrigos de transportes públicos, e similares   

13.1. Por metro quadrado ou fração e por mês 3,02 3,04 

13.2. Por metro quadrado ou fração e por ano 30,18 30,35 

14. Marcos postais, e outros equipamentos destinados ao mesmo fim — por unidade e 
por ano 

5,03 5,06 
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 2016 2017 

15. Ocupações com armários técnicos, cabines, postos de transformação, 
equipamento elétrico ou eletromecânico ou de telecomunicações subterrâneo: 

  

15.1. com 1 m2 e por ano 20,12 20,23 

15.2. por cada m2 adicional 1,51 1,52 

16. Idem à superfície:   

16.1. com 1 m2 e por ano 30,18 30,35 

16.2. por cada m2 adicional 2,01 2,02 

17. Câmaras ou caixas de visita, por unidade e por ano 10,06 10,12 

18. Depósitos subterrâneos:   

18.1. com 1 m3 e por  ano 25,15 25,29 

18.2. por cada m3 adicional 2,01 2,02 

19. Condutas, cabos, fios e semelhantes:   

19.1. Subterrâneos   

19.1.1. Condutores de energia elétrica e fios telefónicos ou outros dispositivos 
de qualquer natureza: 

  

19.1.1.1. Por metro linear ou fração e mês 0,01 0,01 

19.1.1.2. Por metro linear ou fração e ano 0,10 0,10 

19.1.2. Condutas de gás:  0,00 

19.1.2.1. Por metro linear ou fração e mês 0,02 0,02 

19.1.2.2. Por metro linear ou fração e ano 0,15 0,15 

19.1.3. Aluguer de espaço em conduta, tubo e semelhante - por km e por mês 20,12 20,23 

19.1.4. Condutas, cabos, tubos, fios e semelhantes para outros fins:   

19.1.4.1. Por metro linear ou fração e mês 0,05 0,05 

19.1.4.2. Por metro linear ou fração e ano 0,50 0,50 

19.2. Condutas, cabos, fios e semelhantes à superfície e/ou projetando-se sobre o 
espeço público: 

  

19.2.1. Por metro linear ou fração e mês 0,02 0,02 

19.2.2. Por metro linear ou fração e ano 0,15 0,15 

20. Postes e marcos por cada um:  0,00 

20.1. Para suporte de cabos de dados, telefónicos ou elétricos, por unidade e ano 5,03 5,06 

20.2. Para decoração - por unidade e por dia 1,01 1,02 

20.3. Para colocação de anúncios ou iluminação - por unidade e por mês 5,03 5,06 

20.4. Para outros fins - por unidade e por dia 7,04 7,08 

21. Pilaretes e guardas metálicas:   

21.1. Por unidade e por dia 0,50 0,50 

21.2. Por unidade e por mês 8,05 8,10 

21.3. Por unidade e por ano 30,18 30,35 
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 2016 2017 

22. Sinalização direcional:   

22.1. Por metro quadrado ou fração e por mês 1,51 1,52 

22.2. Por metro quadrado ou fração e por ano 15,09 15,18 

23. Outras ocupações do domínio público — por metro quadrado ou fração:   

23.1. Por dia 5,03 5,06 

23.2. Por mês 20,12 20,23 

23.3. Por ano 80,47 80,93 

24. Caução:   

24.1. É exigida a prestação de caução quando para colocação ou retirada da 
publicidade ou equipamento e pela ocupação do espaço publico, esteja em 
causa a realização de intervenções que possam danificar o espaço publico 

  

25. Taxas não especialmente previstas nos números anteriores:   

25.1. Mera comunicação prévia 80,47 80,93 

25.2. Comunicação prévia com prazo 120,71 121,40 

25.3. Averbamento de substituição do titular de licenciamento de publicidade/e ou 
ocupação do espaço público 

30,18 30,35 

25.4. Remoção coerciva do equipamento e publicidade ocupantes do espaço 
público 

140,83 141,63 

25.5. Depósito do equipamento e/ou da publicidade referenciada no n.º anterior por 
dia 

50,30 50,59 

26. Utilização de parques e jardins em espaços delimitados, por hora 7,54 7,58 
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CAPÍTULO VI 

Bloqueamento, remoção e depósito de viaturas 

 

 

 2016 2017 

1. Pelo bloqueamento   

1.1. Ciclomotores, motociclos, e outros veículos a motos não previstos nos 
números seguintes 

30,18 30,35 

1.2. Veículos ligeiros 60,35 60,69 

1.3. Veículos pesados 120,71 121,40 

2. Pela remoção dos ciclomotores e outos veículos a motor não previstos nos 
números seguintes 

  

2.1. Dentro da localidade 30,18 30,35 

2.2. Fora e a partir de 10 Km contados desde o local da remoção até ao local do 
depósito 

45,27 45,53 

2.3. Por cada Km para além dos primeiros 10 km 1,51 1,52 

3. Pela remoção de veículos ligeiros:   

3.1. Dentro da localidade 75,44 75,87 

3.2. Fora da localidade até um máximo de 10 Km desde o local de remoção até 
ao local do depósito 

90,53 91,05 

3.3. Por cada Km para além dos 10 km 2,01 2,02 

4. Pela remoção de veículos pesados   

4.1. Dentro da localidade 150,89 151,75 

4.2. Até um máximo de 10 Km desde o local de remoção até ao local do depósito 181,06 182,09 

4.3. Por cada Km para além dos 10 km 3,02 3,04 

5. Pelo depósito de um veículo à guarda da entidade competente para a fiscalização 
são devidas, por cada período de 24 horas, ou parte deste período, se ele não 
chegar a completar -se, as seguintes taxas: 

  

5.1. Ciclomotores, motociclos, e outros veículos não previstos nos números 
seguintes 

7,54 7,58 

5.2. Veículos ligeiros 15,09 15,18 

5.3. Veículos pesados 30,18 30,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela de Taxas – Câmara Municipal de Ílhavo 
 

cmi 9 de 14 páginas 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

Publicidade e propaganda comercial 

 

 2016 2017 

1. Alvará (a acumular com as outras taxas devidas)   

1.1. Emissão 20,82 20,94 

1.2. Renovação 7,85 7,89 

2. Painéis   

2.1. Em domínio público por m2 ou fração e por ano 35,21 35,41 

2.2. Em domínio ou propriedade privada, com projeção visível para o espaço 
público por m2 ou fração e por ano 

7,54 7,58 

3. Mupis, colunas publicitárias, anúncios eletrónicos, abrigos de transportes públicos 
e similares 

  

3.1. Por unidade ou face e por mês 26,15 26,30 

3.2. Por unidade ou face e por ano 104,61 105,21 

4. Chapas, palas e letreiros   

4.1. Não luminosos, por ano 10,46 10,52 

4.2. Luminosos, por ano 15,69 15,78 

5. Dispositivos biface   

5.1. Não luminosos, por m2 ou fração e por ano 20,82 20,94 

5.2. Luminosos, por m2 ou fração e por ano 41,24 41,48 

6. Publicidade aérea não cativa:   

6.1. por unidade e por dia 30,18 30,35 

6.2. por unidade e por mês 60,35 60,69 

7. Publicidade aérea cativa:   

7.1. por unidade e por  dia 20,12 20,23 

7.2. por unidade e mês 50,30 50,59 

8. Publicidade em veículos automóveis:   

8.1. Por m2 ou fração e por mês 31,18 31,36 

8.2. Por m2 ou fração e por ano 104,21 104,80 

9. Publicidade sonora – por dia (acresce a licença especial de ruído) 30,18 30,35 

10. Ocupações de carácter cultural   

10.1. Por m2 ou fração de área ocupada e por dia 1,06 1,07 

10.2. Por m2 ou fração de área ocupada e por mês 10,46 10,52 
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 2016 2017 
11. Campanhas publicitárias de rua com distribuição de panfletos, produtos e 

degustações por local e/ou por dia 
52,11 52,41 

12. Distribuição de cartazes, prospetos e outro tipo de publicidade dispersa:   

12.1. Até 50 unidades, por um dia 15,09 15,18 

12.2. Até 50 unidades, por cada dia além do primeiro 2,01 2,02 

12.3. Mais de 50 unidades, por um dia 40,24 40,47 

12.4. Mais de 50 unidades, por cada dia além do primeiro 3,02 3,04 

13. Outros meios de transporte não previstos expressamente neste regulamento, por 
cada e por ano 

130,77 131,52 

14. Utilização de meios e veículos publicitários municipais: (o Município reserva-se no 
direito de não aceitar publicidade contrária ou não consentânea com os objetivos 
das publicações) 

  

14.1. Publicações Municipais (Agendas; Boletim Municipal e Outras) por 
publicação e não superior a ¼ de página 

80,47 80,93 

14.2. Painéis luminosos no interior dos Edifícios Municipais por semana 20,12 20,23 

14.3. Painéis luminosos no exterior e por dia 5,03 5,06 

15. Outra publicidade não incluída nos números anteriores:   

15.1. Por dia e por metro quadrado ou fração 5,03 5,06 

15.2. Por mês e por metro quadrado ou fração 50,30 50,59 

15.3. Por ano e por metro quadrado ou fração 100,59 101,16 
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CAPÍTULO VIII 

Venda Ambulante 

 

 

 2016 2017 

1. Tabuleiros, viaturas estacionadas, tendas, barracas ou outras instalações 
provisórias, para o exercício de venda ambulante ou outras atividades autorizadas   

1.1. Por mês, com um metro quadrado 50,30 50,59 

1.1.1. Por mês, cada metro quadrado adicional 10,06 10,12 

1.2. Por dia, com um metro quadrado 5,03 5,06 

1.2.1. Por dia, cada metro quadrado adicional 1,01 1,02 

2. Venda ambulante:   

2.1. Licença de vendedor ambulante, incluindo a emissão do cartão 31,18 31,36 

2.2. Renovação da licença 10,06 10,12 

2.3. Vistorias de Inspeção Sanitária a Veículos 50,30 50,59 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

Aferição e Conferição de Pesos, Medidas e Aparelhos de Medição  

 

As taxas devidas pelo controle metrológico de instrumentos de medição, a cobrar pela Câmara 

Municipal, são reguladas pelo Decreto-Lei 291/90, de 20 de Setembro e fixadas pelo Despacho n.º 

18853/2008, de 03 de Julho, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Industria e da Inovação, 

publicado em Diário da república 2ª Série n.º 135, de 15/07 e atualizado anualmente. 
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CAPÍTULO X 

Licenciamento de atividades ruidosas 

 

 

 2016 2017 

1. Trabalhos e obras de construção civil e conforme o período em que decorram:   

1.1. Das 20:00 horas às 23:00 horas   

1.1.1. Do primeiro ao sétimo dia – por dia 4,02 4,04 

1.1.2. Do oitavo ao décimo quarto – por dia 6,04 6,07 

1.1.3. A partir do décimo quarto dia – por dia 8,05 8,10 

1.2. Das 23:00 horas às 07:00 horas   

1.2.1. Do primeiro ao sétimo dia – por dia 8,05 8,10 

1.2.2. Do oitavo ao décimo quarto – por dia 12,07 12,14 

1.2.3. A partir do décimo quarto dia – por dia 16,09 16,18 

2. Festas, romarias e outros divertimentos públicos (bailes; arraiais; karaokes e 
divertimentos afins) incluindo os efetuados em recintos improvisados por dia. 

  

2.1. Das 20:00 horas às 23:00 horas 20,12 20,23 

2.2. Das 23:00 horas às 07.00 horas 35,21 35,41 

3. Outras atividades ruidosas de carácter temporário por dia   

3.1. Das 20:00 horas às 23:00 horas 25,15 25,29 

3.2. Das 23:00 horas às 07:00 horas 40,24 40,47 

Observações 

1.ª No licenciamento por períodos superiores a sete dias, será cobrada, por cada um 
dos dias, a taxa aplicável ao último dia da licença. 

2.ª Os valores apresentados são de aplicação cumulativa caso assim aconteça 

Às Taxas previstas nos números anteriores acresce 15 % ou 50 %, sempre que a 
licença especial de ruído seja requerida no prazo inferior a 15 ou 4 dias úteis 
respetivamente, relativamente à data do início da atividade ruidosa de caráter 
temporário. 
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CAPÍTULO XI 

Transportes turísticos 

 

 

 2016 2017 

1. Trabalhos e obras de construção civil e conforme o período em que decorram:   

1.1. Realização de vistoria às charretes 100,59 101,16 

1.2. Realização do controlo sanitário aos animais 90,53 91,05 

1.3. Emissão da licença - por mês ou fração e por veículo:   

1.3.1. Charretes 20,12 20,23 

1.3.2. Segways 5,03 5,06 

1.3.3. Autocarros Turísticos 30,18 30,35 

1.3.4. Comboios turísticos 30,18 30,35 

1.3.5. Quadriciclos e Triciclos 2,01 2,02 

1.3.6. Bicicletas 1,01 1,02 

1.3.7. Outros 10,06 10,12 

1.4. Renovação da licença - por ano e por veículo   

1.4.1. Charretes 60,35 60,69 

1.4.2. Segways 15,09 15,18 

1.4.3. Autocarros turísticos 90,53 91,05 

1.4.4. Comboios turísticos 90,53 91,05 

1.4.5. Quadriciclos e Triciclos 6,04 6,07 

1.4.6. Bicicletas 3,02 3,04 

1.4.7. Outros 30,18 30,35 

1.5. Emissão do cartão de identificação do condutor:   

1.5.1. Inscrição (incluindo emissão do correspondente cartão) 30,18 30,35 

1.5.2. Renovação anual do cartão 10,06 10,12 

1.5.3. Emissão de segunda via do cartão 25,15 25,29 
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CAPÍTULO XII 

Diversos 

 

 

 2016 2017 

1. Outras licenças ou autorizações não especificadas 35,21 35,41 

2. Vistorias não especialmente previstas – por cada uma 35,21 35,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


