Aprovação: reunião de CM de 21/12/2017 e sessão da AM de 29/12/2017

CODIFICAÇÃO

Designação

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€

01
0101
010101
01010101
01010101001
01010101002
01010102
01010102001
01010102002
01010103
01010103001
01010103002
01010103003
01010104
01010104001
01010104002
01010104003
01010105
01010105001
01010105002
01010105003
01010105004
01010106
01010106001
01010106002
01010106003
01010106004
01010106005
01010107
01010107001
01010107002
01010108
01010108001
01010108002
01010109
01010109001
01010109002
01010109003

Regulamento Geral de Taxas
Serviços Comuns
Taxas diversas
Certidões de teor
- não excedendo uma lauda
- por cada lauda além da primeira
Certidão narrativa
- não excedendo uma lauda
- por cada lauda além da primeira
Fotocópias autenticadas em papel normal
- pela primeira lauda
- por cada lauda além primeira em papel normal A4
- por cada lauda além primeira em papel normal A3
Fotocópias autenticadas em papel especial - por m2 ou fração
- pela primeira lauda
- por cada lauda além primeira em papel ozalid ou semelhante
- por cada lauda além primeira em papel transparente
Fotocópias e impressões
- por cada lauda em papel normal A4
- por cada lauda em papel normal A3
- por cada lauda em papel ozalid ou semelhante - m2 ou fração
- por cada lauda em papel transparente - m2 ou fração
Cartografia Digital do Município
- em formato analógico - tamanho A4
- em formato analógico - tamanho A3
- em formato analógico - tamanho superior - por dm2
- em formato digital - às taxas formato analógico, acresce
- cartas temáticas - às taxas correspondentes acresce
Autenticação de livros e documentos
- por cada termo de abertura/encerramento
- por cada folha
Vistorias não especificadas
- com intervenção de 1 elemento
- por cada elemento além do primeiro
Diversas
- emissão de Alvarás não previstos noutros capítulos - cada
- averbamentos não especificados noutros capítulos - cada
- registos não previstos noutros capítulos - cada

01010109004
01010109005
01010109006
01010109007
01010109008
0102
010201
01020101
01020101001

- segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados não previstas neste regulamento
- informações, declarações ou pareceres não especificados noutros capítulos
- processos administrativos de interesse particular não previstos noutros capítulos
- depósito de fichas e outros documentos - cada
- outros serviços ou atos não especialmente previstos neste regulamento
Ocupação do domínio público
Ocupação por motivo de obras
Concessão de licença
- emissão de alvará

Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

3,80
1,20
7,40
2,50
3,80
1,20
2,50
19,30
8,50
12,80
0,12
0,25
6,30
10,70
5,30
7,90
0,63
2,10
3,10
3,10
0,12
42,70
21,30
5,30
5,30
5,30
7,60
10,70
23,40
16,00
5,30

26,70
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Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€

CODIFICAÇÃO

Designação

01020102
01020102001
010202
01020201
01020201001
01020202
01020202001

Por cada período de 30 dias e por m2
- com materiais de construção, andaimes, tapumes, maquinaria e outros bens
Outras Ocupações do Domínio Público
Concessão de licença
- emissão de alvará
Ocupação do espaço aéreo
- com toldos e outras coberturas fixos ou articulados - por m2/ano
- com passarelas ou outras construções ou ocupações no espaço aéreo da via ou outros
lugares públicos - por m2/ano
- com antenas e outros cabos condutores atravessando a via ou outros lugares públicos - por
metro linear/ano
Ocupação do solo
- com construções ou instalações provisórias de recintos de espetáculos ou de divertimentos exceto em dias de feira - por m2/dia
- com construções ou instalações provisórias de recintos de espetáculos ou de divertimentos exceto em dias de feira - por m2/semana
- com construções ou instalações provisórias de recintos de espetáculos ou de divertimentos exceto em dias de feira - por m2/mês

01020202002
01020202003
01020203
01020203001
01020203002
01020203003

1,60

26,70
6,30
13,90
3,10

0,63
3,10
9,50

01020203004 - com pavilhões, quiosques e similares destinados a comércio ou indústria - por m2/mês
01020203005 - com mesas, cadeiras e ou guarda sois de estabelecimentos (esplanadas) - por m2/mês
01020203006 - com dispositivos destinados a anúncios ou reclamos - por m2/ano
01020203007 - com bens destinados a venda junto dos estabelecimentos - por m2/ano
- com veículos automóveis e atrelados estacionados para o exercício do comércio ou
01020203008 indústria - cada/dia
- com velocípedes ou ciclomotores e atrelados estacionados para o exercício do comércio ou
01020203009 indústria - cada/dia
01020203010 - com tabuleiros, bancas ou estrados na venda ambulante - por m2/dia
- com bombas ou aparelhos abastecedores de combustíveis, instalados na via pública - por
01020203011 cada um e/ou espécie de combustível - por ano ou fração
- com bombas, aparelhos ou tomadas abastecedoras de ar ou de água, instaladas na via
01020203012 pública - por cada uma - por ano ou fração
01020203013 - outras ocupações do solo na via pública - por m2/dia
01020204
Ocupação do subsolo
- com depósitos subterrâneos, com exceção dos destinados a bombas abastecedoras - por
01020204001 m3/ano
01020204002
01020204003
0103
010301

- com tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes - por metro linear e por uma só vez
- outras ocupações do subsolo - por m2/mês
Publicidade
Publicidade Sonora

01030101
01030101001
01030101002
01030101003
01030101004
010302

Aparelhos transmissores de som emitindo, com fins publicitários, na ou para a via pública por unidade
- por dia
- por semana
- por mês
- por ano
Publicidade Luminosa
Diversa

Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

6,30
6,30
21,30
32,00
10,70
1,00
0,63
319,60
63,90
0,63

32,00
0,63
2,60

4,30
10,70
32,00
255,80
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CODIFICAÇÃO

Designação

01030201001
01030201002
010303
01030301
01030301001
01030301002
01030302
01030302001
01030302002
01030303

- anúncios luminosos - por m2/ano
- frisos e outros dispositivos luminosos - por metro linear/ano
Publicidade Gráfica e Desenhada
Cartazes a fixar em locais autorizados
- por mês - até 50 cartazes
- por mês - por cada cartaz além do número referido na alínea anterior
Fitas anunciadoras - por m2/mês
- ocupando o domínio público
- instaladas noutros locais
Diversas
- tabuletas, placas, quadros, inscrições e quaisquer outros dispositivos publicitários - por
01030303001 m2/ano
010304
Outras Formas Publicitárias

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€
11,80
11,80

6,30
0,31
10,70
5,30

11,80

Outros meios publicitários não previstos neste capítulo, sujeitos a licenciamento municipal
- por cada meio utilizado/por mês
5,30
- por cada meio utilizado/por ano
26,70
Mercados, Feiras e Venda Ambulante
Feiras Periódicas
Ocupação de terrado com artigos e géneros diversos destinados a venda - por dia
- com produtos agrícolas - por m2 ou fração
isento
- com outros artigos e géneros (vestuário, calçado, louça, utensílios, plantas, etc.) - por metro
01040101002 linear de frente ou fração
1,60
01040102
Ocupação de terrado com animais destinados a venda - por dia
01040102001 - por animal
isento
01040103
Outras ocupações
01040103001 - com veículos utilizados como meio ou complemento do posto de venda - por m2/dia
1,00
01030401
01030401001
01030401002
0104
010401
01040101
01040101001

01040103002
010402
01040201
01040201001
01040201002
01040201003
01040201004
01040201005
01040201006
01040201007
01040201008
01040201009
010403
01040301001
01040301002
01040301003
0105
010501

- outras ocupações de terrado em feiras, não previstas nos números anteriores - por m2/dia
1,00
Feiras Anuais
Ocupação de terrado
- com produtos agrícolas - por m2/dia
isento
- com outros artigos e géneros (vestuário, calçado, louças, utensílios, plantas, etc.) - por
metro linear de frente/dia
2,10
- com animais destinados a venda - por dia
isento
- com recintos de divertimentos itinerantes e similares (pistas, carroceis, pavilhões, tendas e
outras instalações provisórias) - por dia/m2 ou fração
1,00
- com exposição de produtos agrícolas - por m2/dia
isento
- com exposição de maquinaria e equipamento agrícola - por m2/dia
1,00
- com exposição de outros bens - por m2/dia
1,00
- com tendas e outras instalações de restauração e bebidas - por m2/ dia
1,00
- outras ocupações de terrado não previstas nos números anteriores - por m2/dia
1,00
Vendedores Ambulantes e Feirantes
Venda ambulante no concelho
- concessão de cartão
63,90
- revalidação anual
16,00
- segundas vias de cartões
6,30
Licenciamento de Estabelecimentos e Instalações
Estabelecimentos e Instalações Comerciais

Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

Página 3

Aprovação: reunião de CM de 21/12/2017 e sessão da AM de 29/12/2017

CODIFICAÇÃO

Designação

01050101
Licenciamento sanitário e abertura
01050101001 - averbamento de licença sanitária
01050101002 - averbamento de licença de abertura
Unidades móveis
01050102001 - concessão de licença para venda de carnes e seus derivados
01050102002 - concessão de licença para venda de pão e afins
01050102003 - concessão de licença para venda de outros produtos alimentares
010502
Recintos de Espetáculos e Divertimentos Públicos
01050201
Recintos de espetáculos e divertimentos
01050201001 -licença de utilização
01050201002 - vistoria
01050202
Recintos itinerantes ou improvisados
01050202001 - concessão de licença - dia
01050202002 - vistoria
01050203
Recinto para espetáculos de natureza artística
01050203001 - concessão de licença acidental de recinto - dia
01050203002 - vistoria
01050204
Diversos
01050204001 - autenticação de bilhetes para espetáculos de natureza artística - por cada dezena
0106
Cemitério Municipal
010601
Serviços Diversos
Inumações
01060101001 - em sepultura temporária - cada
01060101002 - em sepultura perpétua - cada
01060101003 - em jazigos particulares - cada
Ocupação do ossário
01060102001 - por ano
01060102002 - com carácter perpétuo
01060103
Depósito transitório de caixões
01060103001 - por dia
01060104
Exumações
01060104001 - cada
01060105
Utilização da capela
01060105001 - por dia
01060106
Transladações
01060106001 - cada
01060107
Abaulamento em terras
01060107001 - por ano
01060108
Ajardinamento de sepulturas
01060108001 - por ano
01060109
Concessões de Terrenos
01060109001 - para sepultura perpétua
01060109002 - para jazigos até 5 m2
01060109003 - por cada M2 a mais
- averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para classes sucessíveis, nos
01060109004 termos das alíneas a) a e) do art.º 2.133º do Código Civil - sepulturas perpétuas - cada
Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€
37,30
37,30
138,50
32,00
32,00

96,00
42,70
6,30
42,70
3,10
42,70
0,63

40,40
53,30
53,30
13,90
309,00
5,30
23,40
14,10
26,70
6,30
21,30
617,90
1.438,30
479,50

18,00
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CODIFICAÇÃO

Designação

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€

- averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para classes sucessíveis, nos
01060109005 termos das alíneas a) a e) do art.º 2.133º do Código Civil - jazigos - cada
- averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para não familiares - sepulturas
01060109006 perpétuas - cada
01060109007
0107
010701
01070101
01070101001
01070101002
01070101003
0108
010801
01080101
01080101001
01080101002
01080101003
01080101004
0109
010901
01090101
01090101001
01090101002
010902
01090201
01090201001
01090201002
01090201003
010903
01090301
01090301001
01090301002
01090301003
01090301004
010904
01090401
01090401001
01090401002
01090402
01090402001
01090402002
010905
01090501
01090501001
01090501002
01090502
01090502001

- averbamentos por transmissão em alvarás de concessão para não familiares - jazigos - cada
Ciclomotores
Licenças de Condução
Concessão de licença
- emissão da licença
- segunda via de licença
- revalidação de licença
Veículos Agrícolas
Licenças de Condução
Concessão de licença da categoria I
- taxa de exame
- emissão da licença
- segunda via de licença
- revalidação de licença
Licenciamento de Atividades Diversas
Guarda Noturno
Concessão de Licença
- emissão da licença
- renovação da licença
Venda Ambulante de Lotaria da Santa Casa da Misericórdia
Concessão de licença
- emissão da licença
- emissão de cartão de identidade
- renovação da licença
Acampamentos Ocasionais
Concessão de licença - por dia
- < a 10 pessoas
- de 10 a 50 pessoas
- de 51 a 100 pessoas
- >a 100 pessoas
Exploração de Máquinas de Diversão
Registo de máquinas
- por cada uma
- averbamento por transferência de propriedade - por cada máquina
Concessão de licença de exploração
- por cada máquina - licença anual
- por cada máquina - licença semestral
Públicos ao Ar Livre
Provas desportivas
- motorizadas
- não motorizadas
Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos
- emissão da licença

Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

23,40
373,00
927,00

10,70
3,10
5,30

16,00
10,70
3,10
5,30

16,00
10,70

12,80
5,30
6,30

12,80
19,30
25,60
32,00

138,50
63,90
138,50
106,50

29,80
6,30
6,30
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CODIFICAÇÃO
010906
01090601
01090601001
010907
01090701
01090701001
01090702
01090702001
010908
01090801
01090801001
01090801002
0110
011001
01100101
01100101001
01100101002
02
0201
020101
02010101001
02010101002
02010102
02010102001
0202
020201
02020101
02020101001
02020101002
02020101003
02020101004
02020102
02020102001
02020102002
02020102003
02020102004
02020103
02020103001
02020103002
02020103003
02020103004
02020104001
02020104002
02020104003
02020104004

Designação
Agências de Venda de Bilhetes para Espetáculos Públicos
Concessão da licença
- emissão da licença
Fogueiras e Queimadas
Fogueiras
- concessão de licença para a realização de fogueiras tradicionais
Queimadas
- autorização para realização de queimadas
Leilões
Concessão de licença para a realização de leilões em lugares públicos
- promovidos por entidade sem fins lucrativos
- promovidos por entidade com fins lucrativos
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes
Instalações
Inspeções
- periódicas e reinspecções - cada
- extraordinárias, a pedido dos interessados - cada
Complexos Desportivos Municipais Arouca/Escariz
Taxas diversas
Inscrições
Frequência regular
- taxa de inscrição
- taxa de renovação anual
Segundas vias
- cartão de utente
Piscinas Interiores
Regime Normal de Aulas (semanais) - Taxa Mensal/Tipo de Horário
Natação para bebés (6 meses/três anos) - 30 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas
Natação para grávidas - 45 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas
Natação pura (4 aos 9 anos) - 45 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas
Natação pura (10 aos 64 anos) - 45 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas

Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€

26,70

10,70
6,30

6,30
138,50

133,20
133,20

10,70
5,30
3,10

21,30
26,70
18,40
23,90
18,40
23,90
16,00
18,40
18,40
23,90
16,00
18,40
21,30
26,70
18,40
23,90
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CODIFICAÇÃO

02020105001
02020105002
02020105003
02020105004
02020106
02020106001
02020106002
02020106003
02020106004
02020106005
02020106006
02020106
02020107001
02020107002
02020107003
02020107004
02020107005
02020107006
02020106
02020108001
02020108002
02020108003
02020108004
02020108005
02020108006
02020106
02020109001
02020109002
02020109003
02020109004
02020109005
02020109006
02020107
02020110001
02020110002
02020110003
02020110004
02020110005
02020110006
02020111001
02020111002
02020111003
02020111004
02020112001

Designação
Natação pura (mais de 64 anos) - 45 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas
Hidroginástica (até aos 64 anos) - 45 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- nobre - 3 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas
- azul - 3 aulas
Hidroginástica (mais de 64 anos) - 45 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- nobre - 3 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas
- azul - 3 aulas
Hidroterapia (até aos 64 anos) - 45 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- nobre - 3 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas
- azul - 3 aulas
Hidroterapia (mais de 64 anos) - 45 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- nobre - 3 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas
- azul - 3 aulas
Outras modalidades - 45 minutos
- nobre - 1 aula
- nobre - 2 aulas
- nobre - 3 aulas
- azul - 1 aula
- azul - 2 aulas
- azul - 3 aulas
Natação competição - 1 hora
- 1 aula
- 2 aulas
- 3 aulas
- 4 aulas
Aula avulsa - 45 minutos
- nobre - 1 aula

Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€
18,40
23,90
16,00
18,40
21,30
26,70
32,00
18,40
23,90
29,30
18,40
23,90
29,30
16,00
18,40
23,90
23,90
29,30
37,30
21,30
26,70
32,00
21,30
26,70
32,00
18,40
23,90
29,30
21,30
26,70
32,00
18,40
23,90
29,30
16,00
23,90
32,00
37,30
6,00
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CODIFICAÇÃO
02020112002
020202
02020201
02020201001
02020201002
02020202
02020202001
02020202002
02020203
02020203001
02020203002
02020204
02020204001
02020204002
02020205001
02020205002
02020206
02020206001
02020206002
0203
020301
02030101
02030101001
02030101002
02030101003
02030101004
02030102
02030102001
02030102002
02030102003
02030102004
02030103
02030103001
02030103002
02030103003
02030103004
02030101
02030104001
02030101002
02030101003
02030102
02030105001
02030105002
02030105003
02030103
02030106001

Designação
- azul - 1 aula
Regime Livre - Taxa Sessão/Tipo de Horário
Até aos 10 anos - 45 minutos
- nobre
- azul
Dos 11 aos 17 anos - 45 minutos
- nobre
- azul
Dos 18 aos 64 anos - 45 minutos
- nobre
- azul
Igual ou superior a 65 anos - 45 minutos
- nobre
- azul
Cedência de pista - por hora
- nobre
- azul
Cedência da piscina - por hora
- nobre
- azul
Piscinas Exteriores
Regime Livre
Até aos 4 anos - Individual
- manhã
- tarde
- dia completo
- a partir das 18h00
Dos 5 aos 10 ou com mais de 64 anos - Individual
- manhã
- tarde
- dia completo
- a partir das 18h00
Dos 11 aos 64 anos - Individual
- manhã
- tarde
- dia completo
- a partir das 18h00
Mais de 3 pessoas - Grupos
- manhã
- tarde
- dia completo
Mais de 6 pessoas - Grupos
- manhã
- tarde
- dia completo
Mais de 12 pessoas - Grupos
- manhã

Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€
5,00

2,10
1,60
2,60
2,10
2,90
2,40
2,10
1,60
26,70
21,30
213,10
159,90

ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
1,50
2,00
2,50
1,00
2,00
2,50
3,00
1,00
1,50
1,70
2,00
1,20
1,50
1,70
1,00
Página 8

Aprovação: reunião de CM de 21/12/2017 e sessão da AM de 29/12/2017

CODIFICAÇÃO
02030106002
02030106003
02030104
02030107001
02030107002
02030107003
02030105
02030108001
02030108002
02030108003
0204
020401
02040101
02040101001
02040101002
02040101003
02040102
02040102001
02040102002
02040103
02040103001
2040104
02040104001
02040104002
02040104003
02040111
02040105001
020402
02040201
02040201001
02040201002
02040201003
2040202
02040202001
02040202002
2040203
02040203001
02040203002
02040204
02040204001
02040205
02040205001
02040205002
2040206
02040206001
02040206002

Designação
- tarde
- dia completo
Aluguer de guarda-sol
- manhã
- tarde
- dia completo
Aluguer de cadeira
- manhã
- tarde
- dia completo
Modalidades Diversas
Regime Normal de Aulas - Taxa Mensal
Modalidades de sala - 50 minutos/aula
- ginástica localizada, ballet, kung fu, spinning, dance & active kids, yoga, pilates, outras
- 1 aula/semana
- 2 aulas/semana
- 3 aulas/semana
Combinados - 50 minutos/aula
- 2 aulas/semana
- 3 aulas/semana
Aula avulsa - 50 minutos
- 1 aula
Ténis - 1 hora/aula
- 1 aula/semana
- 2 aulas/semana
- 3 aulas/semana
Aula avula de ténis
- 1 aula
Regime Livre - Taxas
Ténis - marcação mensal - 1 hora/sessão - taxa mês
- 4 sessões
- 8 sessões
- 12 sessões
Sauna - marcação pontual - 30 minutos/sessão
- individual
- grupo
Musculação - marcação pontual - tipo de horário - 1h e 30m/sessão
- nobre
- azul
Duches quentes
- individual
Ténis - marcação pontual - 1 hora
- ténis - marcação pontual - Noturno
- ténis - marcação pontual - Diurno
Ginásio - marcação pontual - tipo de horário - 1h e 30m/sessão
- nobre
- azul

Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€
1,20
1,50
1,00
1,00
1,60
1,60
2,10
2,60

18,40
26,70
32,00
29,30
37,30
5,00
23,90
29,30
37,30
6,00

10,70
18,40
26,70
3,10
2,10
3,10
2,10
1,60
5,30
3,10
3,10
2,10
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CODIFICAÇÃO
020403
02040301
02040301001
02040301002
02040301003
020404
02040401
02040401001
02040401002
02040401003
02040401004
02040401005
02040402
02040402001
02040402002
02040402003
02040402004
02040402005
020405
02040501

Designação

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€

Regime Livre - Pré-comprados
Modalidades Diversas
- 4 sessões
- 8 sessões
- 12 sessões
Cedência de instalações - taxas
Cedência de sala - marcação mensal - taxa mês
- 1 sessão semanal - 1 hora
- 2 sessões semanal - 1 hora
- 3 sessão semanal - 1 hora
- 4 sessão semanal - 1 hora
- 1 dia semanal
Cedência de sala - marcação pontual
- 1 sessão (1 hora) semanal - taxa hora
- 2 sessões (1hora/sessão) semanal - taxa hora
- 3 sessões (1 hora/sessão) semanal - taxa hora
- 4 sessões semanal (1 hora/sessão) - taxa hora
- 1 dia
Cartão Via Verde - Modalidades
Regime Livre de Piscinas/Musculação/Sauna

02040501001 -regime livre na piscina interior e exterior/musculação/1 sessão semanal de sauna - por mês
020406
Cartão Total Via Verde - Modalidades
2040601 Regime Livre de Piscinas/Musculação/Sauna/Regime normal de aulas
- regime livre: piscina interior e exterior/musculação/sauna/regime normal de aulas - por
02040601001 mês
020407
Voucher
2040701 Pacote light
02040701001 - regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 4 sessões
2040702 Pacote plus
- regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 2 sessões
02040702001
- modalidade de sala/hidroginástica - 2 sessões
2040703 Pacote relax
- modalidade de sala/hidroginástica - 4 sessões
02040703001 - regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 2 sessões
- sauna - 2 sessões
2040704 Pacote ultra
- regime livre piscina interior/exterior/ginásio - 7 sessões
02040704001
- modalidade de sala/hidroginástica - 4 sessões
2040705 Pacote relax
- modalidade de sala/hidroginástica - livre
02040705001
- regime livre piscina interior/exterior/ginásio - livre
03
Pavilhão Desportivo de Arouca
0301
Taxas de utilização
030101
Diversas
Por cada hora de utilização do P.D.
03010101001 - sem entradas pagas - Diurna
03010101002 - sem entradas pagas - Noturna
03010101003 - com entradas pagas - Diurna
Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

10,70
16,00
21,30

58,70
80,00
96,00
106,50
213,10
16,00
10,70
7,90
6,50
53,30

30,40

40,50

10,10
20,30

30,40

38,00

45,60

7,90
10,70
26,70
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CODIFICAÇÃO
03010101004
04
0401
040101
04010101
04010101001
04010101002
05
0501
050101
05010101
05010101001
05010101002
06
0601
060101
06010101
06010101001

Designação
- com entradas pagas - Noturna
Museu Municipal
Taxas de ingresso
Diversas
Ingresso
- Individual
- com desconto de 50%
Transportes em Táxis
Taxas
Diversas
Concessão de licença
- emissão de licença
- substituição de licença
Zonas de estacionamento de duração limitada
Taxas
Diversas
Lugares de estacionamento
- taxa por hora

Atualização anual da tabela de taxas, ao abrigo do disposto no art.º 4º do Regulamento e Tabela de Taxas Gerais,
aprovada com a aprovação do orçamento para 2018

Tabela de Taxas
Anexo I
Atualização 2018
VALOR TAXA
€
42,70

1,00
0,50

319,60
21,30

0,31
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