
 
 

EDITAL Nº 56 / 2020 
 

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 4 de dezembro de 2020, aprovou a atualização das taxas do Regulamento de 

Licenciamento e Fiscalização de Atividades Diversas passando, este a partir do dia 

01/01/2021, a ter os seguintes valores: 

 

Artigo 115º 

 

Taxas 

 

Quadro I 

 

1. Exercício da atividade de Guarda - Noturno 

  Valor 2021 

a) Emissão da licença e cartão de identificação   147,61 € 

b) Renovação da licença 118,09 € 

c) Segunda via do cartão 23,83 € 

d) Averbamento 59,05 € 

  

Quadro II 

 

   2. Exercício da atividade de Vendedor ambulante de lotaria* 

 

*Cobrança retirada do Regulamento Municipal por reforço de competências próprias das 

Juntas de Freguesia ao abrigo do artigo 16º nº 3 alínea a) da Lei nº 75/2013 de 26 de 

Setembro. 

 
Quadro III 

 

3. Exercício da atividade de arrumador de automóveis* 

 

*Cobrança retirada do Regulamento Municipal por reforço de competências próprias das 

Juntas de Freguesia ao abrigo do artigo 16º nº 3 alínea b) da Lei nº 75/2013 de 26 de 



Setembro. 

 
Quadro IV 

 

4. Exercício da atividade de realização de acampamentos ocasionais 

  Valor 2021 

a) Emissão da licença (por dia) 118,09 € 

  

Quadro V 

 

5. Exercício da atividade de exploração de máquinas de diversão 

  Valor 2021 

a) Registo por cada máquina 118,09 € 

b) Segunda via do registo por cada máquina 59,05 € 

c) Averbamento por transferência de propriedade ou local 59,05 € 

d) Comunicação de substituição dos temas dos jogos 59,05 € 

  

 

Quadro VI 

 

6. Exercício da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva e 

divertimentos públicos 

  Valor 2021 

1. Licenciamento de Espetáculos e Divertimentos Públicos  

a) Licença de arraiais, romarias, bailes e outros * 

b) Licença para festas tradicionais/fogueiras de natal e festas 

populares 

* 

  

2. Provas Desportivas, Manifestações Desportivas e Outras 

Atividades que afetem o trânsito normal, na via pública: 

 

a) Licença realização de provas desportivas, manifestações 

desportivas e outras atividades que afetem o trânsito normal, na 

via pública (por prova e por dia) 

60,17 € 

  

*Cobrança retirada do Regulamento Municipal por reforço de competências próprias das 

Juntas de Freguesia ao abrigo do artigo 16º nº 3 alínea c) da Lei nº 75/2013 de 26 de 

Setembro. 

  

Quadro VII 

 

7. Licenciamento do exercício da atividade de realização de fogueiras, queimadas, 

queima e utilização de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos 

  Valor  2021 

a) Licenciamento de fogueiras, queimadas e queima de 

sobrantes. 

52,03 € 

b) Utilização de  fogo de artifício e outros artefactos 122,53 € 



 

pirotécnicos. 

 

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, 22 de dezembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 
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