MUNICÍPIO DE MANGUALDE - CÂMARA MUNICIPAL
TABELA DE TAXAS E PREÇOS DO MUNICÍPIO DE MANGUALDE
EM VIGOR A PARTIR DE

01/jan/22

Taxa (€)
Capítulo I
Serviços Diversos e Comuns
Seção I
Serviços Comuns
Artigo 1º
Serviços Administrativos
1 - Afixação de editais relativos a pretensões que não
sejam de interesse público, por cada um:

10,43 €

2 - Alvarás não especialmente contemplados na presente
tabela, por cada um:

11,29 €

3 - Atestados ou documentos análogos e suas
confirmações:
4 - Autos ou termos de qualquer espécie:
5 - Averbamentos não especialmente previstos nesta
tabela, por cada um:

3,88 €

11,29 €

5,42 €

6 - Certidões de teor e fotocópias autenticadas de
documentos arquivados:
a) Por cada certidão de teor ou fotocópia autenticada:
b) Ao emolumento referido na alínea anterior,
acresce, por cada lauda:
7 - Certidões de narrativa, por cada uma:
8 - Buscas - por cada uma, excetuando o ano corrente,
aparecendo ou não o objeto da busca:
9 - Celebração de contratos de empreitadas de obras
públicas, prestação de serviços ou fornecimento de bens:
a) - Até 5 000 euros:
b) - De 5 000 a 25 000 euros:
c) - De 25 000 a 100 000 euros:
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5,32 €

3,35 €

10,53 €

5,99 €

23,23 €

61,13 €

175,03 €
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d) - De 100 000 a 300 000 euros:

402,70 €

e) - De 300 000 a 500 000 euros:

693,48 €

f) - Superior a 500 000 euros:
10 - Fornecimento de quaisquer fotocópias, por cada
página:

1 161,42 €

0,79 €

Seção II
Serviços Diversos
Artigo 2º
Guarda de bens e utensílios
1 - Guarda de mobiliário, máquinas, utensílios, etc., em
local reservado do Município, por cada metro quadrado ou
fração ocupada e por cada dia ou fração:

2,35 €

Artigo 3º
Aluguer de palco
1 - Aluguer do palco:
a) - Com cobertura e instalação elétrica:

582,26 €

b) - Sem cobertura e com instalação elétrica:

373,54 €

Artigo 4º
Utilização de explosivos, fogo-de-artifício ou outros
artefactos pirotécnicos
1 - Declarações para emprego de explosivos:
2 - Emissão de autorização prévia para utilização de fogode-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, por cada uma:

5,35 €

18,07 €

Artigo 5º
Licença de funcionamento de recinto
1 - Licença de funcionamento de recinto itinerante:
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2 - Licença de funcionamento de recinto improvisado:

16,95 €

Artigo 6º
Licença Especial de Ruído
1 - Emissão de licença especial de ruído - por cada dia ou
sessão:
1.1 – Para arraiais, romarias, bailes, divertimentos públicos
(provas desportivas, etc.):
a) Recintos abertos:

20,92 €

b) Recintos fechados:

14,18 €

1.2 – Espetáculos com entradas pagas (concertos, etc.):
a) Recintos abertos:

135,28 €

b) Recintos fechados:

69,92 €

1.3 – Eventos em estabelecimentos de restauração e
bebidas:

50,82 €

1.4 – Outros eventos e situações não descriminadas nos
pontos anteriores:
a) Recintos improvisados e itinerantes:

14,18 €

a) Outras situações não previstas nos pontos
anteriores:

14,18 €

Capítulo II
Vistorias
Artigo 7º
Vistorias diversas
1 - Vistorias a unidades móveis de vendas:
a) De pão e produtos afins:

35,63 €

b) De carnes e seus produtos:
1 - Vistoria inicial:

35,63 €

2 - Vistorias periódicas:

24,18 €
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2 - Outras vistorias:

31,51 €

Capítulo III
Serviços de Metrologia
Artigo 8º
Metrologia
1 - As taxas pela verificação de instrumentos de medida
são as fixadas na legislação vigente.
Capítulo IV
Gabinete Técnico Florestal e Serviço Municipal de
Proteção Civil
Artigo 9º
Emissão de parecer para limpeza, arborização e
rearborização de terrenos
1 - Emissão de autorização ou de parecer para limpeza,
arborização e rearborização:

40,39 €

Artigo 10º
Limpeza de terrenos e Utilização de Meios nas Ações
de Proteção Civil
1 - Hora de um elemento da equipa de sapadores florestais
ou fração:
2 - Quando à necessidade de recurso a maquinaria
pesada:
a) Hora de uma retroescavadora ou fração:

7,82 €

33,22 €

b) Hora de um trator com braço destroçador ou
fração:

32,68 €

c) Hora de um trator com destroçador de
correntes/martelos ou fração:

32,68 €

d) Hora de um camião para transporte de sobrantes
ou fração:

33,17 €

e) Hora de uma giratória ou fração:

79,16 €
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f) Hora de um empilhador telescópico ou fração:
g) Hora de uma grua ou fração:

44,30 €

263,49 €

Capítulo V
Pesca Desportiva na Concessão do Rio Dão
Artigo 11º
Licença especial diária para pesca desportiva

1 - Licença especial diária:
a) Menores de 14 anos, por cada dia:

Isentos

b) Maiores de 14 anos, residentes no concelho de
Mangualde, por cada dia:

1,08 €

c) Maiores de 14 anos, residentes na freguesia de
Povolide, por cada dia:

1,08 €

d) Maiores de 14 anos, não residente no concelho,
por cada dia:

2,14 €

e) Estrangeiros, por cada dia:

5,34 €

Capítulo VI
Acesso, Exercício e Fiscalização de Atividades
Diversas
Artigo 12º
Atividades Diversas
1 - Emissão de licença de guarda-noturno:
2 - Realização de acampamentos ocasionais:

20,42 €
6,15 €

3 - Máquinas de diversão:
a) Registo de máquina de diversão:
b) Averbamento de transferência de propriedade:
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c) Emissão de segunda via do título de registo de
máquina de diversão:

62,27 €

d) Averbamento de transferência do local de
exploração de máquina de diversão:

38,03 €

4 - Realização de queimadas e das tradicionais fogueiras
de natal e dos santos populares:

5,08 €

5 - Licenciamento de provas desportivas, manifestações
desportivas e outras atividades:

22,25 €

Capítulo VII
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais e de Prestação de Serviços
Artigo 13º
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos
1 - Comunicação prévia de horário de funcionamento:

19,85 €

2 - Pela emissão de segunda via da comunicação prévia
de horário de funcionamento:

19,85 €

3 - Alargamento de horário, por dia:

7,40 €

Capítulo VIII
Alojamento Local
Artigo 14º
Alojamento Local
1 - Registo de alojamento local:

63,33 €

2 - Fornecimento de placa identificativa dos
estabelecimentos de alojamento local (kit de afixação):

73,42 €
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Capítulo IX
Instalação e Modificação de Estabelecimentos
abrangidos pelo Licenciamento Zero
Artigo 15º
Instalação e Modificação de Estabelecimentos
1 - Estabelecimento – instalação:

42,93 €

2 - Estabelecimento – instalação e modificação com
dispensa de requisitos:

65,62 €

3 - Estabelecimento de restauração e bebidas de caráter
não sedentário – instalação:

50,33 €

4 - Estabelecimento – modificação:

42,93 €

Capítulo X
Prestação de Serviços de Restauração ou de Bebidas
com Carácter não Sedentário
Artigo 16º
Construções ou instalações especiais no solo ou no
subsolo:
1 - Comunicação prévia com prazo:

26,83 €

Capítulo XI
Ocupação de Espaço Público e Publicidade
Artigo 17º
Construções ou instalações especiais no solo ou no
subsolo:
1 - Construções ou instalações provisórias para exercício
de comércio ou indústria, por metro quadrado ou fração:
a) - Por dia:

1,77 €

b) - Por semana:

5,82 €
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c) - Por mês:

16,42 €

2 - Postos de transformação, cabines elétricas e
semelhantes, por metro cúbico ou fração e por ano:
a) - Até 3 metros cúbicos:
b) - Por cada metro cúbico a mais ou fração:
3 - Cabine ou posto telefónico, por ano:

22,25 €

6,68 €

22,25 €

4 - Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, por
metro linear ou fração e por ano:

1,77 €

5 - Depósitos subterrâneos, com exceção dos destinados a
bombas abastecedoras, por metro cúbico ou fração e por
ano:

20,37 €

6 - Pavilhões, quiosques ou outras construções não
incluídas nos números anteriores, por metro quadrado ou
fração e por mês:

11,14 €

7 - Espetáculos e divertimentos públicos (coberturas
itinerantes ou improvisadas), por metro quadrado ou fração
e por dia:

1,77 €

Artigo 18º
Ocupações diversas:
1 - Mesas, cadeiras, esplanadas, estrados e semelhantes,
por metro quadrado ou fração e por mês:

3,43 €

2 - Ocupação temporária da via pública, com quaisquer
materiais, nomeadamente cavaletes e similares, por metro
quadrado ou fração e por dia:

2,14 €

Artigo 19º
Instalações abastecedoras de carburantes líquidos, ar
e água
1 - Bombas ou aparelhos abastecedores de carburantes,
instalados ou abastecendo na via pública, por cada uma e
por ano:
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2 - Bombas, aparelhos volantes abastecedores de
carburantes, abastecendo na via pública, por cada uma e
por ano:
3 - Bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou
água, instalados ou abastecendo na via pública, por cada
uma e por ano:

202,16 €

83,61 €

Artigo 20º
Anúncios e reclamos luminosos, iluminados,
eletrónicos e outros
1 - Anúncios e reclamos luminosos, iluminados, eletrónicos
e outros:
a) Anúncios luminosos ou diretamente iluminados,
eletrónicos e outros, por metro quadrado ou fração e
por mês:

3,69 €

b) Anúncios luminosos ou diretamente iluminados,
eletrónicos e outros, por metro quadrado ou fração e
por ano:

32,42 €

Artigo 21º
Anúncios em chapas, placas, tabuletas, vinis, letras
soltas, símbolos e similares:
1 - Anúncios em chapas, placas, tabuletas, vinis, letras
soltas, símbolos e similares:
a) Por metro quadrado ou fração e por mês:

3,69 €

b) Por metro quadrado ou fração e por ano:

32,42 €

Artigo 22º
Painéis, outdoors, molduras, mupis, colunas, totes,
suporte publicitário e semelhantes
1 - Painéis, outdoors, molduras, mupis, colunas, totes,
suporte publicitário e semelhantes:
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1.1 - Publicidade em painéis, outdoors, molduras, suporte
publicitário e semelhantes:
a) Quando ocupa a via pública, por metro quadrado
ou fração e por mês:

4,75 €

b) Quando ocupa a via pública, por metro quadrado
ou fração e por ano:

47,66 €

c) Quando não ocupa a via pública, por metro
quadrado ou fração e por mês:

3,69 €

d) Quando não ocupa a via pública, por metro
quadrado ou fração e por ano:

35,04 €

1.2 - Mupis, colunas, totes e semelhantes ou outros
dispositivos onde se inclua diversa informação,
nomeadamente relógio, termómetro e outras:
a) Quando ocupa a via pública, por metro quadrado
ou fração e por mês:

5,88 €

b) Quando ocupa a via pública, por metro quadrado
ou fração e por ano:

58,68 €

c) Quando não ocupa a via pública, por metro
quadrado ou fração e por mês:

4,75 €

d) Quando não ocupa a via pública, por metro
quadrado ou fração e por ano:

47,66 €

Artigo 23º
Toldos, sanefas, alpendres, palas, bandeiras,
bandeirolas, pendões, faixas, fitas, lonas, telas,
empenas e semelhantes
1 - Toldos, alpendres, palas, bandeiras, bandeirolas,
pendões, faixas, fitas, lonas, telas, empenas e
semelhantes:
1.1 - Bandeiras, bandeirolas, pendões, faixas, fitas, lonas,
telas e empenas:
a) Por metro quadrado ou fração e por mês:
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b) Por metro quadrado ou fração e por ano:

26,00 €

1.2 - Publicidade instalada em toldos, sanefas, alpendres,
palas e semelhantes:
a) Mensurável, por metro quadrado ou fração e por
mês:

2,09 €

b) Mensurável, por metro quadrado ou fração e por
ano:

17,97 €

c) Não sendo mensurável, por mês ou fração:
d) Não sendo mensurável, por ano:

6,63 €

63,50 €

Artigo 24º
Publicidade em unidades móveis publicitárias veículos automóveis, dispositivos publicitários aéreos
cativos, balão, insuflável, zepelim, blimp, ou outro
qualquer tipo de locomoção
1 - Publicidade móvel em carro, aeronave, balão,
insuflável, zepelim, blimp, ou outro qualquer tipo de
locomoção, por anúncio ou reclamo:
a) Por metro quadrado e por mês:

13,06 €

b) Por metro quadrado e por ano:

76,18 €

c) Valor máximo por ano:

265,80 €

Artigo 25º
Publicidade sonora
1 - Publicidade sonora com aparelhos de rádio, televisão,
altifalantes ou outros aparelhos sonoros fazendo emissões
diretas, com fins publicitários, na e para a via pública:

a) Por dia:

3,48 €
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b) Por semana:

13,59 €

c) Por mês:

54,72 €

d) Por ano:

515,14 €

Artigo 26º
Outros meios de publicidade
1 - Cartazes em papel ou tela a afixar nas vedações,
tapumes, muros, paredes ou locais semelhantes
confinando com a via pública, onde tal não seja proibido:
a) Sendo mensurável em superfície, por metro
quadrado ou fração de área medida na moldura ou no
polígono retangular, por mês ou fração:

6,19 €

b) Quando não mensurável de harmonia com as
alíneas anteriores, por anúncio ou reclamo e por mês
ou fração:

7,55 €

2 - Pela distribuição de impressos publicitários na via
pública, por dia:

39,05 €

3 - Exposição de artigos e objetos no exterior dos
estabelecimentos ou dos prédios onde aqueles se
encontrem:
a) Exposição de jornais, revistas ou livros, por metro
quadrado ou fração e por ano:
b) Exposição de outros artigos ou objetos,
nomeadamente, floreira, brinquedo mecânico,
arca/máquina de gelados, expositor, contentor de
resíduos, guarda-ventos, por metro quadrado ou
fração e por ano:

7,40 €

13,64 €

4 - Vitrinas:
a) Por metro quadrado ou fração e por mês:

2,82 €

b) Por metro quadrado ou fração e por ano:

21,08 €
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Artigo 27º
Serviços de remoção
8 - Serviços de remoção de objetos, anúncios e reclamos
colocados ilegalmente na via pública:
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68,63 €

