EDITAL Nº 72 / 2021
Atualização das /Preços dos Regulamentos Municipais
Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares:
FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, na sua Reunião de Câmara de 3
de dezembro de 2021, aprovou a atualização das taxas do Regulamento Municipal de Taxas,
Preços e Outras Receitas Residuais, passando este, a partir do dia 01/01/2022, a ter os
seguintes valores:
Artigo 26º.
Taxas
Quadro I
Taxas pela Prestação de Serviços Administrativos Gerais taxas/preços
Valor
2022
1. Afixação de Editais relativos a pretensões que não sejam de interesse
público - cada
2. Alvarás não especialmente contemplados nos regulamentos específicos cada
3. Autos ou termos de qualquer espécie - cada
4. Averbamentos não especialmente previstos nos regulamentos específicos
5. Atestados/Declarações ou documentos análogos

11,90 €
15,49 €
9,51 €
11,90 €
4,78 €

6. Fotocópias
6.1. Não autenticadas, cada face ou lauda:
Formato A4 e A5

0,58 €

Formato A3

0,96 €

Outro formato

4,78 €

6.2. Não autenticadas, a cores, por cada face ou lauda:
Formato A4 e A5

2,38 €

Formato A3

2,97 €

Outro formato
6.3. Autenticadas, por cada face ou lauda:
Formato A4 e A5

4,78 €

Formato A3
Outro formato

2,97 €

7. Certidões:
7.1. De teor, cada lauda, ainda que incompleta

1,78 €

5,94 €
3,56 €

7.2. Narrativas:
a) Narrativas, não excedendo uma lauda
b) Por cada face, além da primeira, ainda que incompleta
8. Certificação e Autenticação de documentos, apresentados por
particulares:
a) Até cinco folhas
b) Por cada folha a mais

7,15 €
3,56 €

4,78 €
0,58 €

9. Buscas:
a) Até 5 anos
b) A partir de 5 anos
10. Cópias em outras suportes:
a) Em disquete
b) Em CD

5,94 €
8,34 €
1,78 €
2,38 €

11. Cópia de documentos microfilmados:
a) Uma face
b) Duas faces
12. Termos de abertura e encerramento de livros sujeitos a esta formalidade
- cada
13. Vistorias não previstas nos regulamentos específicos - por cada
14. Confiança de processos para fins judiciais ou outros, quando autorizado:
por cada período de 5 dias
15. Outros serviços ou atos de natureza burocrática não especialmente
previstos nos regulamentos específicos, ou em legislação especial - por cada
16. Envio de documentos por via postal a pedido do Munícipe - por cada
17. Emissão de pareceres a pedido de particulares - por cada
18. Informação sobre a idoneidade dos regulamentos de licença para a
utilização de explosivos - por cada

5,94 €
11,90 €
3,56 €
29,77 €
23,82 €
5,94 €
5,94 €
59,52 €
17,85 €

19. Fornecimento a pedido dos interessados, de documentos necessários à
substituição dos que tenham sido extraviados ou que estejam em mau estado
de conservação - por cada

5,94 €

Quadro II
Taxas pela condução de veículos
Valor 2022
1. Segundas vias das licenças de condução – por licença

9,51 €

2. Averbamentos das licenças de condução – por licença

11,90 €

3. Reavaliação das licenças de condução – por licença

11,90 €

4. Cancelamento de registos – por cada registo

5,94 €

Quadro III
Taxas pela utilização do Salão de Congressos
Cobrança incluída no Regulamento de Utilização do Centro Cultural de Poiares.
Quadro IV
Taxas pela Prestação de Serviços na Biblioteca
Cobrança incluída no Regulamento de Utilização do Centro Cultural de Poiares.
Quadro V
Taxas pela Venda de Publicações, Postais e Impressos
Valor 2022
1. Livros e outras Publicações do Município - preço constante nas
publicações
2. Postais venda avulsa, cada

0,96 €

3. Impressos preço constante no próprio
Quadro VI
Taxas pelo Licenciamento Sanitário
Valor 2022
1. Emissão de segunda via de alvará de licença sanitária - cada

35,70 €

2. Averbamento no alvará do nome do novo proprietário - cada

35,70 €

Quadro VII
Taxas pela Higiene e Salubridade Pública
Valor 2022
1.

Despesa

de

alojamento,

alimentação

e

recolhas

determinadas pelas autoridades competentes:
1.1. Captura, transporte, por animal
1.2. Dias ou frações de dia seguinte, à captura por animal ou
ninhada no canil

59,52 €
4,78 €

2. Entrega de animais e recolhas ao domicílio:
2.1. Entrega voluntária de animal ou ninhada (cão ou gato) por

gratuito

particulares
2.2. Abate (entrega para eutanásia imediata), por animal,
incluindo o custo de medicamentos e médico veterinário
2.3. Recolha ao domicílio por animal ou ninhada e entrega
voluntária de animal (cão ou gato) por particulares
3. Recolha de cadáveres

11,90 €
23,82 €
17,85 €

4. Cremação:
4.1. Cães e Gatos

17,85 €

5. Pela emissão de parecer, nos termos do DL 315/2003, de
17 de dezembro

47,62 €

6. Vistoria
6.1 Vistoria a veículos para verificação das condições hígiosanitárias, não contempladas em regulamento específico, por

118,99 €

vistoria
7. Outras ações sanitárias não previstas nos números
anteriores

35,70 €

OBS: A colocação de Microship por animal está regulada pelo Despacho conjunto nº.
11036, de 13 março de 2008.

Quadro VIII
Taxas pela guarda e depósitos em local reservado do Município
Valor 2022
Mobiliário, utensílios e materiais apreendidos, não previsto em
regulamentos específicos, por m2 e por dia ou fração

0,58 €

Quadro IX
Taxas pela cedência de viaturas, máquinas e utensílios
Valor 2022
1. Aluguer de material de sinalização, sinais e setas, por dia

11,90 €

2. Utilização de máquinas, por hora ou fração:
2.1 Bulldozer

59,52 €

2.2 Compressor

11,90 €

2.3 Cilindro vibratório de 2 rolos condução apeada

15,49 €

2.4 Cilindro

59,52 €

2.5 Escavadora rotativa

65,47 €

2.6 Motoniveladora

71,42 €

2.7 Retroescavadora

65,47 €

3. Utilização de viaturas por hora ou fração:
3.1 Viaturas de carga (com menos de 3500 Kg)

59,52 €

3.2 Viaturas de carga (com mais de 3500 Kg)

65,47 €

3.3 Porta máquinas

11,90 €
Quadro X

Taxas pelo fornecimento domiciliário de água sem utilização do Sistema Público
Valor 2022
1. Por cada m3 ou fração de água

0,57 €

2. Pela utilização da viatura

9,51 €

3. Por cada Km percorrido

0,58 €
Quadro XI

Taxas pelas instalações abastecedoras de carburantes de ar ou de água
Valor 2022
1. Bombas ou aparelhos abastecedores de carburantes
instalados ou abastecendo na via pública:
1.1. Fixas, por cada ano ou fração

178,56 €

1.2. Volantes, por cada ano ou fração

59,52 €

1.3. Bombas, aparelhos de tomada de ar ou de água instaladas

29,77 €

ou abastecendo na via pública
Quadro XII

Taxas pela utilização do Mercado Municipal
Valor 2022
1. Taxa devida, por banca (2,00m x 0,80m):
a) Por mês
2. Taxa devida, por banca, por produtor direto (0,70m x

5,94 €

0,80m):
a) Por mês

1,18 €

b) Por dia
3. Taxa devida, pela venda de produtos fora das bancas

0,34 €

(0,70m x 0,80m):
0,17 €

a) Metro quadrado/dia ou fração

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume e na Página do Município.
Vila Nova de Poiares, 23 de dezembro de 2021
A Vereadora da Câmara Municipal

ANA LARA
HENRIQUES
DE OLIVEIRA
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