
 

 

EDITAL Nº 42 / 2018 

 

Atualização das Taxas/Preços dos Regulamentos Municipais  

 

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares: 

FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares em sua Reunião de Câmara 

de 23 de novembro de 2018 e a Assembleia Municipal em Sessão Ordinária realizada em 

29 de novembro de 2018, aprovaram a atualização das taxas do Regulamento Municipal 

de Ocupação de Via Pública passando, este a partir do dia 01/01/2019, a ter os 

seguintes valores: 

Artigo 73º 
 

Taxas 
 

Quadro I 

Ocupação e Utilização do Espaço Público 

  Valor 2019 

1.1.Licença de Ocupação de Via Pública 31,06€ 

1.2.Mera comunicação prévia 51,77€ 

1.3.Comunicação prévia com prazo  82,83€ 

2. Ao nº 1 acrescem os valores dos quadros seguintes, baseados no 

princípio do benefício auferido em função do período temporal, da 

dimensão e do meio de ocupação do espaço público utilizado, de 

acordo com os valores seguintes. 

 

  

3. Mudança de titularidade da licença de ocupação 58,77€ 
  

 
 

Quadro II 

Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano 

 
 

  Valor 2019 

1. Ocupações do solo com quiosques, por m2 ou fração e por mês 

ou fração 

10,35€ 

2. Ocupações do solo com estrados, por m2 ou fração e por dia  2,06€ 
3. Guarda-ventos, instalados junto de esplanadas ou junto de outros 

estabelecimentos, por metro linear ou fração e por mês ou fração 

 
3,66€ 

 

4. Esplanadas, por m2 ou fração e por mês ou fração: 

 

4.1.  Abertas (sem qualquer tipo de proteção) 3,66€ 
4.2. Fechadas (espaço coberto e limitado com superfícies que lhe 

garantam uma relação de transparência interior/exterior) 

4,66€ 



 

5. Floreiras na via pública, por m2 ou fração e por ano ou fração 
3,11€ 

6.Vitrinas, expositores e arcas/máquinas de gelados, por m2 ou 

fração e por ano ou fração 

10,35€ 

 

7. Pilaretes, por m2 ou fração e por ano ou fração 

 
15,53€ 

 

8. Brinquedos mecânicos e equipamentos similares, por m2 ou 

fração e por ano ou fração 

 
20,71€ 

 

9.Contentor para resíduos, por m2 ou fração e por ano ou fração 

 
5,18€ 

 

10. Ocupações Temporárias (por m2 ou fração e por dia): 

 

10.1 Ocupações periódicas do espaço público com circos, 

carrosséis e equipamentos similares 

1,04€ 

10.2 Ocupações do espaço público de carácter cultural - pintores, 

caricaturistas, artesãos e outros 

1,04€ 

10.3.Ocupações ocasionais recorrendo à utilização de estruturas de 

exposição de natureza diversa, nomeadamente tendas, pavilhões e 

estrados 

1,04€ 

 

11. Outras Ocupações da via ou espaço público não prevista nos 

nº's anteriores, por m2 ou fração 

 
5,12€ 

  

  

Quadro III  

Ocupações Diversas  

  

  Valor 2019 

1. Cabines elétricas e telefónicas, para cada unidade e por ano 

 

  117,50 € 

2. Depósito de materiais e resíduos florestais, cargas e descargas de 

material lenhoso, por metro quadrado ou fração e por dia 

 

5,89€ 

3. Com tubos, condutas, cabos condutores ou semelhantes, por 

metro linear e por ano 

 

9,55€ 

4. Outras ocupações do Subsolo, por metro cúbico ou fração e 

sempre limitadas ao período de ocupação máxima, não 

prorrogável, por 2 anos 

59,53€ 

  

5. Ocupação do Espaço Aéreo:  

5.1.Toldos, alpendres, sanefas, palas ou semelhantes por metro 

quadrado ou fração de projeção no solo e por mês 

2,47€ 

5.2.Balões por unidade e por dia 7,29€ 

5.3.Cabos elétricos, fios de comunicação, por metro linear ou 

fração e por ano 

9,83€ 

5.4.Outras ocupações do espaço aéreo, por metro quadrado ou 

fração e por mês 

3,52€ 

  

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, 11 de dezembro de 2018 

O Presidente da Câmara Municipal 
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