
 
 

EDITAL Nº 67 / 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 Municipal 

do Ruído passando, este a partir do dia 01/01/2021, a ter os seguintes valores: 

 

Artigo 72º  

 

Taxas 

 

Quadro I 

 

Taxas pela realização de ensaios, medições e caracterização acústica 

  Valor 2021 

1. Realização de ensaios acústicos de caracterização de locais:   

1.1. No exterior de um local 531,32 € 

1.2. No exterior de uma zona   

1.2.1 - Até 1ha 1417,12 € 

1.2.2 - Por cada 0,50ha (ou fração) de área abrangida acima de 

1ha  

283,40 € 

Máximo a cobrar 4723,64 € 

  
Quadro II 

 

Taxas pela realização de ensaios, medições e caracterização acústica 

  
  Valor 2021 

2. Caracterização acústica dos níveis sonoros gerados por atividades, para avaliação do 

grau de incomodidade: 

2.1. Em dias úteis, durante o período normal de trabalho 472,36 € 

2.2. Aos Sábados, Domingos e Feriados 472,36 € 

2.3. Em período noturno, independentemente dos dias 472,36 € 

  
Quadro III 



Taxas pela realização de ensaios, medições e caracterização acústica 

  Valor 2021 

3. Caracterização acústica de edifícios:   

3.1. Em dias úteis, durante o período normal de trabalho 472,36 € 

3.2. Aos Sábados, Domingos e Feriados 472,36 € 

3.3. Em período noturno, independentemente dos dias 472,36 € 

  
Quadro IV 

 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

  Valor 2021 

4. Obras de construção civil   

4.1. Até 10 dias seguidos (taxa fixa) 59,24 € 

4,2. Até 30 dias seguidos (taxa fixa) 118,11 € 

4.3. Superior a 30 dias (por dia, além da taxa fixa)   

a) Dias úteis 11,82 € 

b) Fins-de-semana e feriados 29,53 € 

  
Quadro V 

 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

  Valor 2021 

5. Atividades desportivas (por dia)   

5.1. Dias úteis 29,58 € 

5.2. Fins de semana e feriados 59,06 € 

  
Quadro VI 

 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

  Valor 2021 

6. Eventos festivos diversos, (por dia)  

6.1. Dias úteis 29,58 € 

6.2. Fins de semana e feriados 59,06 € 

  
Quadro VII 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

  Valor 2021 

7. Funcionamento de emissores amplificadores e outros aparelhos sonoros com emissão 

direta para a via publica e demais lugares públicos (por dia) 

7.1. Dias úteis 23,64 € 

7.2. Fins de semana e feriados 35,83 € 

  
Quadro VIII 

 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

  Valor 2021 

8. Outros eventos para os quais seja exigível, nos termos da lei, a emissão de licença 



 

especial de ruído 

8.1. Dias úteis 59,06 

8.2. Fins de semana e feriados 82,64 

 

 

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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