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MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DO RUÍDO 
 
 

Nota justificativa 
 

Face à actual evolução legislativa, tecnológica e regulamentar e 
ainda à crescente transferência de novas competências para a 
administração local nas mais diversas áreas de actuação dos 
Municípios, designadamente a nova Lei das Finanças Locais Lei n.º 
2/2007, de 15 de Janeiro e o novo Regime Geral das Taxas das 
Autarquias Locais, Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, levam esta 
Câmara Municipal a dar cumprimento às novas exigências criadas pelos 
diplomas referidos e à decisão de rever todos os regulamentos 
municipais, quer no seu conteúdo formal, quer material, consagrando 
desta forma as regras especificamente orientadas para a realidade 
autárquica e para a realidade tributária local, orientada pelos 
princípios da transparência nos fundamentos geradores das taxas e 
preços a cobrar aos munícipes bem como o rigor da proporcionalidade 
entre o facto gerador da obrigação de pagar e o valor a pagar, tal que 
seja o reflexo de maior controlo do custo da actividade pública local 
e o benefício auferido pelo particular, sem prejuízo de outras razões 
justificativas. 

Optou-se de igual modo que em cada regulamento, dele faça parte 
integrante a tabela de taxas, uma vez que tal feitura assegura 
simultaneamente um cabal cumprimento da lei, assim como uma efectiva 
facilidade de leitura, entendimento e aplicação por parte dos serviços 
e dos sujeitos passivos. 

Na sequência do atrás mencionado, a Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, estabeleceu a transferência de atribuições e competências 
para as autarquias locais, e de acordo com o articulado na alínea a), 
do nº 2, do artigo 26º, estabeleceu ser igualmente da competência dos 
órgãos municipais:  

a) Participar na fiscalização do cumprimento do Regulamento 
Geral sobre o Ruído. 

O Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, procedeu à 
revisão do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
251/87, de 24 de Junho, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 292/89, de 2 de Setembro. 

O Regime Legal sobre a Poluição Sonora (Regulamento Geral do 
Ruído), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, 
pretendeu enquadrar e dar resposta ao problema da Poluição Sonora, em 
desenvolvimento do regime jurídico estabelecido na Lei n.º 11/87, de 7 
de Abril (Lei de Bases do Ambiente) e no Decreto-Lei n.º 251/87, de 24 
de Junho (que aprovou o 1º regulamento geral sobre o ruído) e 
determina que na execução da política de ordenamento do território e 
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urbanismo, deve ser assegurada a qualidade do ambiente sonoro, na 
habitação, trabalho e lazer fazendo-se a prevenção do ruído e o 
controlo da poluição sonora, tendo em vista a salvaguarda da saúde e o 
bem estar da população. 

O Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro, para dar 
cumprimento ao disposto no Programa do XV Governo Constitucional, que 
estabeleceu como prioritária a necessidade de tornar efectiva a 
descentralização, veio fazer a transferência de atribuições e 
competências para as autarquias locais e respectivos órgãos, 
introduzindo as devidas alterações ao Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 
de Novembro, para permitir que o Regime Legal sobre a Poluição Sonora 
(RLPS) obtivesse a sua total eficácia. 

O Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro (RLPS) efectuou a 
separação entre as áreas do Ruído Ambiente e dos Edifícios, tendo esta 
última ficado remetida para o articulado específico do regulamento dos 
Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE), o Decreto-Lei n.º 129/2002, 
de 11 de Maio, que entrou em vigor a 11 de Julho do mesmo ano, 
conferindo coerência ao edifício regulamentar vigente no domínio do 
Ruído e da Protecção Acústica. 

O RLPS foi ainda objecto de alterações introduzidas pelos 
decretos-lei n.º 76/2002, de 26 de Março e 293/2003, de 19 de 
Novembro, de modo a compatibilizá-lo com as normas ora aprovadas, em 
especial a adopção de indicadores de ruído ambiente harmonizados. 

A 17 de Janeiro de 2007 foi revogado o RLPS e surgiu o novo 
Regulamento Geral de Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2007, como uma necessidade de clarificação e articulação do RGR com 
outros regimes jurídicos, designadamente o da urbanização e da 
edificação e o de autorização e licenciamento de actividades. 

O RGR estabelece o regime legal aplicável à prevenção e controlo 
da poluição sonora, harmonizando o regime com o Decreto-Lei n.º 
146/2006, de 31 de Julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2002/49/CE, relativa a avaliação e gestão de ruído 
ambiente. 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, entrou em vigor a 1 
de Fevereiro de 2007, tendo sido posteriormente rectificado pela 
Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Marco de 2007 e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto. 

Deste modo, e tendo em conta que a Poluição Sonora, constitui um 
dos principais factores de degradação da qualidade de vida das 
populações e tendo em conta a protecção da saúde e bem estar dos 
munícipes impõe-se desta forma a necessidade de elaborar e harmonizar 
com a legislação em vigor os procedimentos e regras de aplicação no 
âmbito em apreço, que se irão reflectir no presente Regulamento. 

O presente regulamento foi objecto de apreciação pública, nos 
termos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo e foram ouvidas as Juntas de Freguesia, Policia 
Municipal, Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Vila 
Nova de Poiares e a Associação Portuguesa para Defesa do Consumidor 
(DECO). 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º 
 

Lei habilitante 
 

O presente regulamento tem por Lei habilitante o artigo 241º da 
Constituição da República Portuguesa, o n.º 1 do artigo 8º, da Lei n.º 



 3

53-E/ 2006, de 29 de Dezembro, a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, a 
Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de 
Dezembro, revista e republicada pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho e 
alterações introduzidas pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, o 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 433/99 de 26 de Outubro, revista e republicada pela 
Lei n.º 15/2001 de 5 de Junho, na sua redacção conferida pela Lei n.º 
53-A/2006, de 29 de Dezembro, com as últimas alterações introduzidas 
pela Lei n.º 67/A/2007, de 31 de Dezembro, o Código do Procedimento 
Administrativo, a alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e o n.º 6 alínea a) 
do artigo 64.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 
18/2007, de 16 de Marco de 2007 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de Agosto, a Norma Portuguesa NP 1730 de 1996, bem como 
os princípios orientadores, notas técnicas, recomendações e 
directrizes elaborados pela Agência Portuguesa do Ambiente, Lei n.º 
11/87, de 7 de Abril, Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, Decreto-Lei 
n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e Portaria n.º 138/2005, de 2 de 
Fevereiro. 
 
 

Artigo 2.º 
 

Âmbito de aplicação 
 

1. O presente regulamento estabelece os princípios aplicáveis a 
todos os serviços prestados pelo Município no âmbito das 
actividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes 
de ruído susceptíveis de causar incomodidade, designadamente: 

a) Construção, reconstrução, ampliação, alteração ou 
conservação de edificações; 

b) Obras de construção civil; 
c) Laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços; 
d) Utilização de máquinas e equipamentos, nomeadamente 

equipamentos para utilização no exterior; 
e) Infra-estruturas de transporte, veículos e tráfegos; 
f) Espectáculos, diversões, manifestações desportivas, feiras 

e mercados; 
g) Sistemas sonoros de alarme; 
h) Ruído de vizinhança. 

2. O presente regulamento não prejudica o disposto em legislação 
especial, nomeadamente sobre ruído nos locais de trabalho, 
certificação acústica de aeronaves, emissões sonoras de veículos 
rodoviários a motor, de equipamentos para utilização no exterior 
e sistemas sonoros de alarme. 

3. O presente regulamento não se aplica à sinalização sonora de 
dispositivos de segurança relativos a infra-estruturas de 
transporte ferroviário, designadamente de passagens de nível. 

 
Artigo 3.º 

 
Definições 

 
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

a) Som – Estimulo mecânico capaz de provocar sensação 
auditiva; 

b) Sonómetro – Aparelho destinado à obtenção do nível sonoro 
de um som, geralmente constituído por um microfone, um 
amplificador que comporte uma determinada ponderação na 
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frequência e um dispositivo detector indicador, com 
determinadas características normalizadas de ponderação no 
tempo; 

c) Ruído – Som sem interesse ou desagradável para o auditor; 
d) Fonte de ruído – a acção, actividade permanente ou 

temporária, equipamento, estrutura ou infra-estrutura que 
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 
permaneça em locais onde se faca sentir o seu efeito; 

e) Ruído ambiente (num local) – Ruído produzido pelas fontes 
sonoras que contribuem habitualmente para o ruído nesse 
local; ruído global observado numa dada circunstância, num 
determinado instante, devido ao conjunto de todas as 
fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou 
longínqua, do local considerado; 

f) Ruído de fundo ou ruído residual (num local e relativo a 
uma fonte ou conjunto de fontes sonoras) – Ruído existente 
na ausência do ruído produzido pela fonte ou conjunto de 
fontes em causa e ruído ambiente a que se suprimem um ou 
mais ruídos particulares, para uma situação determinada; 

g) Ruído particular – Componente do ruído ambiente que pode 
ser especificamente identificado por meios acústicos, e 
atribuído a determinada fonte sonora; 

h) Ruído de vizinhança – todo o ruído não enquadrável em 
actos ou actividades sujeitas a regime específico, 
habitualmente associado ao uso habitacional e as 
actividades que lhe são inerentes, produzido em lugar 
público ou privado, directamente por alguém ou por 
intermédio de outrem ou de coisa à sua guarda, ou de 
animal colocado sob a sua responsabilidade, que pela sua 
duração, repetição ou intensidade, seja susceptível de 
atentar contra a tranquilidade da vizinhança ou a saúde 
pública; 

i) Ruído de banda estreita – Ruído cuja banda efectiva é 
inferior ou igual a 1/3 de oitava; 

j) Ruído impulsivo – ruído com um ou mais impulsos de energia 
sonora, cuja duração é inferior a 1 segundo e separados 
por intervalos de tempo superiores a 0,2 segundos; 

k) LAeq,T - Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A – 
valor do nível de pressão sonora, ponderado A, de um ruído 
uniforme, que no intervalo de tempo T, tem o mesmo valor 
eficaz da pressão sonora do ruído, cujo nível varia em 
função do tempo; 

l) LAr,T - Nível de Avaliação - nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A - durante o intervalo de tempo T, 
adicionado das correcções devidas as características 
tonais e impulsivas do som, de acordo com a seguinte 
formula: 
Lar,T = LAeq,T + K1 + K2 onde K1 e a correcção tonal e K2 e a 

correcção impulsiva; 
m) Período de referência (intervalo de tempo de referência) - 

intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, 
de modo a abranger as actividades humanas típicas, 
delimitado nos seguintes termos: 
1. Período diurno, das 7 às 20 horas; 
2. Período do entardecer, das 20 às 23 horas; 
3. Período nocturno – das 23 às 7 horas. 

n) Intervalo de tempo de observação – intervalo de tempo 
escolhido, dentro do intervalo de referência, para 
efectuar as medições; 

o) Intervalo de tempo de medição – intervalo de tempo, dentro 
do intervalo de observação, correspondente a cada medição; 
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p) Avaliação acústica – a verificação da conformidade de 
situações especificas de ruído com os limites 
estabelecidos; 

q) Receptor sensível – o edifício habitacional, escolar, 
hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 
humana; 

r) Indicador de ruído – o parâmetro físico matemático para a 
descrição de ruído ambiente que tenha uma relação com um 
efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

s) Indicador de ruído diurno (Ld ou Lday) – o nível sonoro 
médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 
1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos diurnos 
representativos de um ano; 

t) Indicador de ruído do entardecer (Le ou Levening) - o nível 
sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma 
NP 1730- 1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos do entardecer 
representativos de um ano; 

u) Indicador de ruído nocturno (Ln ou Lnight) - o nível sonoro 
médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 
1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos nocturnos 
representativos de um ano; 

v) Indicador de ruído diurno- entardecer- nocturno (Lden) – o 
indicador de ruído, expresso em db(A), associado ao 
incomodo geral, dado pela expressão: 

   Lden=10xlog (1/24) x (13x10Ld/10+3x10 (Le+5)/10+ 
8x10(Ln+10)/10); 

w) Actividades ruidosas – actividades susceptíveis de 
produzir ruído nocivo ou incomodativo, para os que 
habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações do local 
onde decorrem; 

x) Actividade ruidosa permanente – a actividade desenvolvida 
com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza 
ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça 
em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa mesma 
fonte de ruído, designadamente laboração de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; 

y) Actividades ruidosas temporárias – a actividade que, não 
constituindo um acto isolado, tenha carácter não 
permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para 
quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os 
efeitos dessa fonte de ruído, tais como obras da 
construção civil, competições desportivas, espectáculos, 
festas ou outros divertimentos, feiras e mercados; 

z) Mapa de ruído – o descritor do ruído ambiente exterior, 
expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em documento 
onde se representam as isófonas e as áreas por elas 
delimitadas às quais corresponde uma determinada classe de 
valores expressos em db(A); 

aa) Zona sensível – é a área a definir em plano municipal de 
ordenamento do território como vocacionada para uso 
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 
pequenas unidades de comércio e de serviços, destinadas a 
servir a população local, tais como cafés e outros 
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comercio tradicional, sem 
funcionamento no período nocturno; 
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bb) Zona mista – a área a definir em plano municipal de 
ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a 
outros usos, existentes ou previstos, para além dos 
referidos na definição de zona sensível; 

cc) Zona urbana consolidada – a zona sensível ou mista com 
ocupação estável em termos de edificação; 

dd) Infra-estrutura de transporte – a instalação e meios 
relacionados ao funcionamento de transporte aéreo, 
ferroviário ou rodoviário; 

ee) Grande infra-estrutura de transporte rodoviário – o troço 
ou conjunto de troços de uma estrada municipal, regional, 
nacional ou internacional, identificada como tal pela 
Estradas de Portugal, E.P.E., onde se verifique mais de 
três milhões de passagens de veículos por ano; 

ff) Período de referência – o intervalo de tempo a que se 
refere um indicador de ruído, de modo a abranger as 
actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes 
termos: 
1. Período diurno, das 7 às 20 horas; 
2. Período do entardecer, das 20 às 23 horas; 
3. Período nocturno – das 23 às 7 horas. 

gg) Ruído particular – o componente do ruído ambiental que 
pode ser especificamente identificada por meios acústicos 
e atribuída a uma determinada fonte sonora;  

hh) Ruído residual – o ruído ambiente a que se suprimem um ou 
mais ruídos particulares, para uma situação determinada. 

 
 

Artigo 4.º 
 

Incidência objectiva 
 

Os diversos procedimentos inerentes, à emissão de licenças, 
autorizações e utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela 
actividade do Município, no âmbito do artigo 2.º, estão sujeitas ao 
pagamento de taxas, nos termos previstos no presente regulamento. 

 
 

Artigo 5.º 
 

Incidência subjectiva 
 

1. O Sujeito activo da relação jurídico - tributária geradora da 
obrigação do pagamento das taxas previstas no presente 
regulamento é o Município de Vila Nova de Poiares. 

2. O Sujeito passivo é a pessoa singular ou colectiva ou outras 
entidades legalmente equiparadas que estejam vinculadas ao 
pagamento das taxas e outras receitas municipais, nos termos da 
lei e do presente regulamento. 

3. Estão sujeitos ao pagamento de taxas e outras receitas previstas 
no presente regulamento, o Estado, as Regiões Autónomas, as 
Autarquias Locais, os fundos e serviços autónomos e as entidades 
que integram o sector empresarial do Estado, das Regiões 
Autónomas e das Autarquias Locais. 

 
 

Artigo 6.º 
 

Actualização anual 
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1. Os montantes das taxas fixadas neste regulamento são anualmente 
actualizados pela Câmara Municipal em função do índice de 
inflação referente ao ano anterior, publicado pelo INE, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 53-E/2006 de 
29 de Dezembro. 

2. A Secção de Contabilidade, Aprovisionamento e Património 
procederá à respectiva actualização no mês de Novembro de cada 
ano e dela dará conhecimento à Câmara Municipal para deliberação 
e aprovação. 

3. A actualização dos valores previstos nos números anteriores 
entra em vigor no primeiro dia útil do ano seguinte, sendo 
publicitada nos lugares de estilo, página electrónica e no 
Boletim Municipal. 

4. Independentemente da actualização referida no n.º 1 e sempre que 
se venha a mostrar necessário em consequência de alterações 
pontuais e significativas nos factores determinantes para a 
formação dos custos dos serviços prestados, poderá a Câmara 
Municipal propor, justificadamente, à Assembleia Municipal a 
actualização extraordinária e/ou alteração parcial das taxas por 
critério diferente, acompanhada da respectiva fundamentação 
económico-financeira, subjacente ao novo valor, aplicando-se 
quanto à sua publicitação o disposto no número anterior.  

5. Os valores resultantes da actualização efectuada nos termos do 
número anterior serão arredondados nos termos legalmente 
definidos. 

6. Exceptuam-se do disposto nos números anteriores as taxas e 
outras receitas municipais previstas no regulamento que resultem 
de quantitativos fixados por disposição legal, que serão 
actualizados nos termos previstos na lei. 
 

 

CAPITULO II 
 

DA LIQUIDAÇÃO 
 

Artigo 7.º 
 

Liquidação 
 

1. A liquidação das taxas e outras receitas municipais previstas no 
regulamento consiste na determinação do montante a pagar e 
resulta da aplicação dos indicadores nele definidos e dos 
elementos fornecidos pelos sujeitos passivos, ou obtidos pelos 
serviços. 

2. Às taxas constantes do regulamento acrescem, quando assim for 
determinado por preceito legal, os impostos devidos ao Estado, 
designadamente, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e 
Imposto de Selo, bem como as taxas e remunerações devidas a 
outras entidades. 

3. Os valores obtidos serão arredondados nos termos legalmente 
definidos. 

 
 

Artigo 8.º 
 

Notificação 
 

1. A liquidação será notificada ao interessado por carta registada 
com aviso de recepção, salvo nos casos em que, nos termos da 
lei, não seja obrigatório. 
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2. As pessoas colectivas e as sociedades são notificadas na pessoa 
dos seus administradores, gerentes, presidente ou cargos 
equiparados. 

3. A liquidação de taxas periódicas é comunicada por simples aviso 
postal, presumindo-se os destinatários notificados no 3º dia 
posterior ao do envio. 

4. Da notificação da liquidação deverá constar a decisão, os 
fundamentos de facto e de direito, os meios de defesa 
eventualmente oponíveis ao acto de liquidação, o autor do acto e 
a eventual menção da respectiva delegação ou subdelegação de 
competências, bem como o prazo de pagamento voluntário e 
advertência de que a falta de pagamento no prazo estabelecido, 
quando a este haja lugar, implica a cobrança coerciva da dívida.  

5. A notificação considera-se efectuada na data em que for assinado 
o aviso de recepção e tem-se por efectuada na própria pessoa do 
notificando, mesmo quando o aviso de recepção haja sido assinado 
por terceiro presente no domicílio do requerente, presumindo-se 
neste caso que a carta foi oportunamente entregue ao 
destinatário. 

6. No caso do aviso de recepção ser devolvido pelo facto do 
destinatário se ter recusado a recebê-lo ou não o ter levantado 
no prazo previsto no regulamento dos serviços postais e não se 
comprovar que entretanto o requerente comunicou a alteração do 
seu domicílio fiscal, a notificação será efectuada nos 15 dias 
seguintes à devolução, por nova carta registada com aviso de 
recepção, presumindo-se notificado se a carta não tiver sido 
recebida ou levantada, sem prejuízo de o notificando poder 
provar justo impedimento ou a impossibilidade de comunicação da 
mudança de residência no prazo legal. 

 
 

Artigo 9.º 
 

Procedimento na liquidação 
 

1. A liquidação das taxas, e outras receitas municipais constará de 
documento próprio, no qual se deverá fazer referência aos 
seguintes elementos: 

a) Identificação do sujeito activo; 
b) Identificação do sujeito passivo; 
c) Discriminação do acto, facto, sujeito a liquidação; 
d) Enquadramento no Regulamento; 
e) Cálculo do montante a pagar, resultante da conjugação dos 

elementos referidos em c) e d); 
f) Eventuais isenções, ou reduções aplicáveis. 

2. O documento mencionado no número anterior designar-se-á nota de 
liquidação e fará parte integrante do respectivo processo 
administrativo, anotando-se nele o número, o valor e a data do 
documento de cobrança processado, salvo se for junto ao processo 
um exemplar desse documento. 

3. A liquidação de taxas, e outras receitas municipais não 
precedida de processo far-se-á nos respectivos documentos de 
cobrança. 

4. Quando sobre o facto ou pedido incidam, objectivamente, 
diferentes tipos de taxas, será a receita em causa liquidada 
pela soma das diferentes parcelas aplicáveis. 

 
 

Artigo 10.º 
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Revisão do acto de liquidação 
 

1. Poderá haver lugar à revisão do acto de liquidação pelo 
respectivo serviço liquidador, por iniciativa do sujeito 
passivo, ou oficiosamente, nos prazos estabelecidos pela Lei 
Geral Tributária e com fundamento em erro de facto e de direito. 

2. Verificando-se que na liquidação das taxas ou demais receitas se 
cometeram erros ou omissões imputáveis aos serviços, e dos quais 
tenha resultado prejuízo para o Município, os serviços 
promoverão, de imediato a liquidação adicional. 

3. O sujeito passivo será notificado, por carta registada, com 
aviso de recepção, para proceder ao pagamento da importância 
devida no prazo de 15 dias. 

4. Da notificação deverão constar os fundamentos da liquidação 
adicional, o montante e o prazo para pagamento e ainda a 
advertência de que o não pagamento no prazo implica a cobrança 
coerciva, nos termos legais. 

5. Quando haja sido paga quantia superior à devida e não tenha 
decorrido o prazo previsto na Lei Geral Tributária sobre 
prescrição deverão, os serviços promover de imediato e 
oficiosamente, a restituição ao interessado da quantia paga 
indevidamente. 

6. Não haverá lugar a liquidação adicional ou a restituição 
oficiosa de quantias pagas cujo valor seja igual ou inferior a 
2,50€. 

7. Quando o acto de revisão de liquidação for da iniciativa do 
sujeito passivo, o requerimento deverá conter os dados 
necessários para a sua apreciação.  

 
 

Artigo 11.º 
 

Regra especifica de liquidação 
 

1. O cálculo das taxas e outras receitas municipais, cujo 
quantitativo esteja indexado ao ano, mês, semana ou dia, far-se-
á em função do calendário. 

2. Nos termos  do disposto no número anterior considera-se semana 
de calendário o período de segunda-feira a domingo. 

 
 

CAPITULO III 
 

ISENÇÕES E REDUÇÕES 
 

Artigo 12.º 
 

Enquadramento 
 

As isenções e reduções previstas no presente regulamento foram 
ponderadas em função da manifesta relevância da actividade 
desenvolvida pelos respectivos sujeitos passivos assim como à luz, do 
princípio da legalidade, imparcialidade, dinamização do espaço 
público, condutas, acontecimentos, capacidade contributiva e justiça 
social e apoio às actividades com fins de interesse municipal que o 
Município visa promover e apoiar, no domínio da prossecução das 
respectivas atribuições e competências. 
 
 

Artigo 13.º 
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Isenções e reduções de taxas 
 

1. Estão isentos do pagamento de taxas, e demais receitas 
constantes deste regulamento, as entidades públicas ou privadas 
desde que beneficiem expressamente do regime de isenção previsto 
em preceito legal.  

2. Poderão ainda ser isentos do pagamento de taxas e demais 
receitas constantes deste regulamento, total ou parcialmente 
mediante deliberação da Câmara Municipal: 

a) As pessoas colectivas de direito público ou de utilidade 
pública administrativa;  

b) As associações ou fundações culturais, sociais, 
religiosas, desportivas ou recreativas, legalmente 
constituídas, relativamente aos actos e factos que se 
destinem à prossecução de actividades de interesse público 
municipal, regional ou nacional, e que se destinem à 
directa e imediata realização dos seus fins, desde que 
beneficiem de isenção ou redução de IRC, o que deverá ser 
comprovado mediante a apresentação do competente 
documento; 

c) As pessoas singulares, em casos de comprovada 
insuficiência económica demonstrada nos termos da lei 
sobre o apoio judiciário, ou outra documentação, 
reconhecida pela Câmara Municipal; 

d) Cidadãos com grau de incapacidade superior a 60%, desde que 
estas situações sejam devidamente comprovadas; 

e) As instituições particulares de solidariedade social, bem 
como as de mera utilidade pública, relativamente aos actos 
e factos que se destinem à directa e imediata realização 
dos seus fins estatutários; 

f) Empresas municipais de iniciativa municipal. 
3. Sem prejuízo do exposto, excepcionalmente, poderá a Câmara 

Municipal, fundamentadamente, isentar ou reduzir de taxas e 
demais receitas constantes deste regulamento, entidades ou 
acontecimentos específicos, não contemplados nas alíneas 
anteriores.  

 
 

Artigo 14.º 
 

Procedimento na isenção ou redução 
 

1. As isenções ou reduções previstas no artigo anterior serão 
concedidas por deliberação da Câmara Municipal, podendo esta 
delegar no Presidente da Câmara Municipal. 

2. As isenções ou reduções de taxas ou outras receitas previstas no 
artigo anterior, são precedidas de requerimento fundamentado a 
apresentar pelo interessado, acompanhado dos documentos 
comprovativos da situação em que se encontra. 

3. O requerimento de isenção ou redução é objecto de análise pelos 
serviços competentes no respectivo processo, para verificação do 
cumprimento dos requisitos previstos e consideração dos 
fundamentos, que remetem proposta à Câmara Municipal, ou ao seu 
Presidente, caso lhe tenha sido delegada competência para tal. 

4. Da decisão é notificado o requerente em conformidade, no prazo 
máximo de 10 dias. 

5. As isenções ou deduções previstas neste capítulo não dispensam 
os interessados de requerer a prévia autorização ou 
licenciamento municipal a que haja lugar, nem permitem aos 
beneficiários a utilização de meios susceptíveis de lesar o 
interesse municipal.  
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CAPITULO IV 
 

PAGAMENTO 
 

Artigo 15.º 
 

Pagamento 
 

1. Não pode ser praticado nenhum acto ou facto sem prévio pagamento 
das taxas e outras receitas municipais previstas no presente 
regulamento, salvo nos casos expressamente permitidos. 

2. Salvo regime especial, ou indicação expressa no documento de 
cobrança, as taxas e outras receitas municipais previstas no 
regulamento devem ser pagas na tesouraria municipal, em 
numerário ou cheque, mediante a apresentação da respectiva guia 
de receita em duplicado, na qual será aposto o carimbo com a 
menção de «pago», sendo entregue o original ao sujeito passivo, 
ficando o triplicado na posse do tesoureiro e o triplicado no 
serviço emitente para arquivo. 

3. As taxas previstas no presente regulamento podem 
excepcionalmente ser pagas por dação em cumprimento ou por 
compensação quando tal seja compatível com a lei e o interesse 
público, dependendo no entanto de uma deliberação especifica da 
Câmara Municipal, para o efeito, com possibilidade de delegação 
no seu Presidente. 

4. As taxas e outras receitas municipais, liquidadas e não pagas 
que sejam debitadas ao tesoureiro seguem, com as necessárias 
adaptações, as regras estabelecidas para a cobrança das receitas 
virtuais. 

5. As licenças, autorizações ou outras pretensões a que respeite a 
taxa não paga ou paga através de cheque sem provisão, 
consideram-se nulas, sem prejuízo do procedimento de cessação. 

 
  

Artigo 16.º 
 

Pagamento em prestações 
 

1. Compete ao Presidente da Câmara Municipal autorizar o pagamento 
em prestações nos termos do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e da Lei Geral Tributária, desde que se encontrem 
reunidas as condições para o efeito, designadamente comprovação 
da situação económica do requerente que não lhe permita o 
pagamento integral da dívida de uma só vez, no prazo 
estabelecido para pagamento voluntário. 

2. O pedido referido no número anterior deve conter a identificação 
do requerente, a natureza e montante da dívida e as condições 
pretendidas para o pagamento, bem como os motivos que 
fundamentam o pedido, devidamente comprovados. 

3. No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação 
mensal corresponderá ao valor da dívida repartido pelo número de 
prestações autorizadas, acrescendo ao valor de cada prestação os 
juros legais contados sobre o respectivo montante desde o termo 
do prazo para pagamento voluntário, até à data do pagamento 
efectivo de cada uma das prestações. 

4. O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que 
corresponda. 

5. A falta de pagamento das prestações nos prazos fixados implica o 
vencimento imediato das seguintes, assegurando-se a execução 
fiscal da dívida remanescente mediante a extracção da respectiva 
certidão de dívida. 
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6. Sem prejuízo do disposto em lei geral, o pagamento em prestações 
pode ser fraccionado até ao máximo de 10 vezes. 
 
 

Artigo 17.º 
 

Regra de contagem dos prazos 
 

1. Os prazos para pagamento são contínuos e não se suspendem aos 
sábados, domingos ou feriados. 

2. O prazo que termine em qualquer dos dias referidos no número 
anterior ou em que os serviços não permaneçam abertos durante a 
totalidade do horário normal de funcionamento, transfere-se para 
o primeiro dia útil imediatamente seguinte. 
 
 

Artigo 18.º 
 

Prazo geral para pagamento 
 

1. Sempre que não resulte da lei ou regulamento prazo específico de 
pagamento este será de 30 dias a contar da notificação para 
pagamento. 

2. Nas situações em que o acto ou facto já tenha sido praticado ou 
utilizado sem o necessário licenciamento municipal, nos casos de 
revisão do acto de liquidação que implique liquidação adicional, 
bem como nos casos de liquidação periódica, o prazo para 
pagamento voluntário é de 15 dias a contar da notificação para 
pagamento. 
 
 

CAPITULO V 
 

NÃO PAGAMENTO 
 

Artigo 19.º 
 

Consequências do não pagamento 
 
 Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a falta de 
pagamento, no prazo devido de quaisquer taxas e outras receitas 
municipais, implica a extinção do procedimento, salvo se o 
sujeito passivo, tenha deduzido reclamação ou impugnação e tenha 
apresentado garantia idónea.   

 
 

Artigo 20.º 
 

Cobrança coerciva 
 

1. Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras 
receitas municipais liquidadas e que constituem débitos ao 
município, começam a vencer-se juros de mora, nos termos legais. 

2. Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas 
municipais, relativamente às quais o sujeito passivo, usufruiu 
do facto, do serviço ou do benefício, sem o respectivo 
pagamento. 

3. O não pagamento das taxas e outras receitas municipais referidas 
nos números anteriores implica a extracção das respectivas 
certidões de dívida que servirão de base à instauração do 
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processo de execução fiscal a promover pelos serviços 
competentes. 

4. Para além da execução fiscal, o não pagamento das licenças 
renováveis pode implicar a sua não renovação para o período 
imediatamente seguinte. 

 
 

CAPITULO VI 
 

LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 
 

Artigo 21.º 
 

Emissão 
 

1. Na sequência do deferimento do pedido de licenciamento e 
mediante pagamento das taxas, os serviços municipais assegurarão 
a emissão da licença ou autorização respectiva, na qual deverá 
constar: 

a) A identificação do titular ou nome, morada ou sede e 
número de identificação fiscal; 

b) O objecto do licenciamento, sua localização e 
características; 

c) As condições impostas no licenciamento ou autorização; 
d) A validade da licença ou autorização, bem como o seu 

número de ordem; 
e) A identificação do serviço municipal emissor. 

2. O período referido no licenciamento ou autorização pode 
reportar-se ao dia, semana, mês ou ano civil determinado em 
função do respectivo calendário. 

 
 

Artigo 22.º 
 

Precariedade das licenças e autorizações 
 
Sem prejuízo do disposto em lei especial, todos os 

licenciamentos e autorizações que sejam considerados precários por 
disposição legal, por regulamento ou pela natureza dos bens em causa 
podem cessar por motivos de interesse público devidamente 
fundamentado, sem que daí decorra a obrigação de pagamento de qualquer 
indemnização, restituindo, neste caso, a taxa correspondente ao 
período não utilizado. 
 
 

Artigo 23.º 
 

           Renovação das licenças e autorizações 
 

1. As licenças e autorizações concedidas temporariamente poderão 
renovar-se quando tal possibilidade se encontre expressamente 
prevista em norma legal ou regulamentar e se tal actuação for 
expressa nas condições de licenciamento. 

2. As licenças renováveis consideram-se concedidas nas condições e 
termos em que o foram as correspondentes licenças iniciais sem 
prejuízo da actualização do valor da taxa a que houver lugar. 

3. Não haverá lugar a renovação da licença ou autorização: 
a) Se a Câmara Municipal comunicar, por escrito, e 

fundamentadamente ao titular da licença ou autorização 
decisão em sentido contrário até vinte dias antes do termo 
do prazo respectivo; 
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b) Se o titular da licença ou autorização comunicar à Câmara, 
por escrito, intenção contrária, até dez dias antes do 
termo do prazo respectivo; 

c) Se existir disposição legal ou regulamentar em contrário. 
 

 
 

Artigo 24.º 
 

Cessação das licenças ou autorizações e medidas de tutela de 
legalidade 

 
1. As licenças e autorizações cessam nas seguintes situações: 

a) A pedido expresso dos seus titulares; 
b) Por decisão da Câmara Municipal quando exista motivo de 

interesse público e desde que devidamente fundamentado; 
c) Por caducidade, uma vez expirado o prazo de validade das 

mesmas; 
d) Por incumprimento das condições impostas no licenciamento; 
e) Por qualquer outro motivo previsto em norma legal ou 

regulamentar. 
2. As licenças concedidas nos termos do presente regulamento podem 

ser revogadas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, a 
qualquer momento, com fundamento na infracção das regras 
estabelecidas para a respectiva actividade e na inaptidão do seu 
titular para o respectivo exercício. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

REGULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE RUÍDO 
 

SECÇÃO I 
 

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA 
 

                         Artigo 25.º 
 

Limites de exposição ao ruído 
 

1. As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente 
exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e 
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

2. As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente 
exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e 
superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

3. As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração uma 
grande infra-estrutura de transporte, à data de entrada em vigor 
do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, não devem ficar 
expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 
pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo 
indicador Ln. 

4. As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data 
de elaboração ou revisão do plano municipal de ordenamento do 
território, uma grande infra-estrutura de transporte não aéreo, 
não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 
dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 50 dB(A), 
expresso pelo indicador Ln. 

 
 

Artigo 26.º 
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Equiparações 

 
1. Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas 

classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros 
urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua 
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de 
aplicação dos correspondentes valores limite fixados no artigo 
25º, do presente regulamento. 

2. Até à classificação e delimitação de zonas sensíveis e mistas 
por parte do Município de Vila Nova de Poiares, para efeitos de 
verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos 
receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior 
a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

 
 

Artigo 27.º 
 

Verificação da conformidade dos valores limites de exposição 
 

 A verificação da conformidade dos valores fixados no Capítulo 
VII, na Secção I, deste regulamento, deve ser efectuada junto do 
ou no receptor sensível, por uma das seguintes formas: 

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de 
medição devem, sempre que tecnicamente possível, estar 
afastados, pelo menos 3,5 metros de qualquer estrutura 
reflectora, a excepção do solo, e situar-se a uma altura 
de 3,8 metros a 4,2 metros acima do solo, quando 
aplicável, ou de 1,2 metros a 1,5 metros de altura acima 
do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos 
restantes casos; 

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em 
verificação seja passível de caracterização através dos 
valores neles representados. 

 
 

Artigo 28.º 
 

Espaços delimitados 
 

O Município de Vila Nova de Poiares pode estabelecer, em espaços 
delimitados de zonas sensíveis ou mistas, valores inferiores em 
5 dB(A) aos fixados nos pontos 1 e 2, do artigo 25.º do presente 
regulamento, mediante proposta aprovada em Assembleia Municipal. 

 

SECÇÃO II 
 

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE 
 

Artigo 29.º 
 

Definição 
 

1. O critério de incomodidade é considerado como a diferença entre 
o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a 
ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em 
avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual. 

2. A diferença referida no ponto anterior, não pode exceder 5 dB(A) 
no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no 
período nocturno. 
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Artigo 30.º 
 

Correcção tonal e impulsiva 
 

1. O ruído deve ser considerado tonal, dentro do intervalo de tempo 
de avaliação, quando no espectro de um terço de oitava, o nível 
sonoro de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais. 

2. O ruído deve ser considerado impulsivo, dentro do intervalo de 
tempo de avaliação, quando a diferença entre o nível sonoro 
contínuo equivalente, LAeq, medido em simultâneo com 
característica impulsiva e fast, e superior a 6 dB(A). 

3. O valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a 
ocorrência do ruído particular deve ser corrigido de acordo com 
as características tonais ou impulsivas do ruído particular, 
passando a designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a 
seguinte formula: 

LAr = LAeq+ K1+K2 
Em que K1 e a correcção tonal e K2 e a correcção impulsiva. 

4. Os valores de K1 e de K2, são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A), se for 
detectado que as componentes tonais ou impulsivas, 
respectivamente, são características específicas do ruído 
particular. 

5. Os valores de K1 e de K2, são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A), se as 
componentes tonais ou impulsivas, respectivamente, não forem 
identificadas. 

6. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais e 
impulsivas, a correcção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A) 

 
 

Artigo 31.º 
 

Adição do valor de correcção – D 
 

1. O valor D é determinado em função da relação percentual (q) 
entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a 
duração total do período de referência. 

2. Os valores de D, são expressos na seguinte tabela: 
Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de 
ocorrência do ruído particular e a duração total do período de 
referência D em dB(A) 
q ≤ 12,5% 4* 
12,5% < q ≤ 25% 3* 
25% < q ≤ 50% 2 
50< q ≤ 75% 1 
q > 75% 0 
*Para o período nocturno, os valores de D iguais a 4 e 3, 
indicados na tabela não são aplicáveis, mantendo-se D=2 para 
valores percentuais inferiores ou iguais a 50%. 
Exceptua-se desta restrição a aplicação de D=3 para actividades 
com horário de funcionamento até as 24 horas. 

3. Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente, 
que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído 
residual, estabelecidos no ponto 1, do artigo 30.º, deve ser 
adicionado o valor D. 
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Artigo 32.º 

 
Restrições 

 
1. O critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos 

períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído 
ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais 
de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o 
estabelecido no Capítulo VII, na Secção II, deste regulamento. 

2. Para efeitos da verificação dos valores fixados no critério de 
incomodidade e no ponto anterior, o intervalo de tempo a que se 
reporta o indicador LAeq corresponde ao período de um mês, 
devendo corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de 
emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em avaliação no caso de 
se notar marcada sazonalidade anual. 

3. Em caso de manifesta impossibilidade técnica de cessar a 
actividade em avaliação, para as medições do ruído residual, a 
metodologia de determinação do ruído residual e apreciada caso a 
caso pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro, tendo em conta directrizes emitidas pela APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente. 

 
Artigo 33.º 

 
Competências para avaliação 

 
1. Compete à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, na área 

geográfica do Município, a verificação do disposto na presente 
Secção, relativamente ao cumprimento dos valores legislados. 

2. As medições acústicas serão realizadas mediante despacho 
fundamentado favorável do Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares. 

3. As medições acústicas são efectuadas de acordo com os 
procedimentos descritos na Norma Portuguesa NP 1730, de 1996, 
intitulada “Acústica. Descrição e Medição do Ruído Ambiente” e 
nos documentos orientadores elaborados pela APA-Agência 
Portuguesa do Ambiente. 

4. Determinados os níveis sonoros e tratados os dados obtidos, é 
elaborado um relatório de medições acústicas, onde constem as 
conclusões obtidas relativamente ao grau de incomodidade. 

 
 

SECÇÃO III 
 

CONTROLO PRÉVIO - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 
 

Artigo 34.º 

 
Projecto acústico 

 
1. É obrigatório a entrega de projecto acústico, como projecto de 

especialidade, para o licenciamento de obras de edificação, tal 
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como previsto na alínea j), do ponto 5, do artigo 11.º, da 
Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março. 

2. Ao projecto acústico, também designado por projecto de 
condicionamento acústico, aplica-se o Regulamento dos Requisitos 
Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, 
de 11 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de 
Junho. 

 
 

Artigo 35.º 
 

Verificação do cumprimento do projecto acústico 
 

1. A utilização ou alteração da utilização de edifícios e suas 
fracções está sujeita a verificação do cumprimento do projecto 
acústico a efectuar por entidade certificada para o efeito, no 
âmbito do respectivo procedimento de autorização da utilização e 
em cumprimento do disposto na alínea j), do n.º 1, do artigo 15º 
da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março. 

2. Para efeitos da verificação referida no número anterior, a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares solicita certificado de 
realização de ensaios acústicos e verificação do cumprimento dos 
requisitos acústicos previstos no Decreto-Lei nº 129/2002, de 11 
de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, e assegura deste 
modo, a melhoria das condições da qualidade acústica da 
construção no Concelho de Vila Nova de Poiares. 

3. Juntamente com o relatório técnico das medições referidas no 
número anterior, é obrigatório a entrega de uma declaração 
emitida pelo técnico, que ateste a observância das normas gerais 
de prevenção de ruído e cumprimento do regulamento dos 
requisitos acústicos de edifícios.  

4. As medições realizadas para verificação do cumprimento dos 
requisitos acústicos previstos no Decreto-Lei n.º 129/2002, de 
11 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
96/2008, bem como o relatório correspondente e a declaração que 
ateste a conformidade acústica, devem ser efectuados por 
entidade ou empresa que exerça a sua actividade no domínio do 
ruído. 

5. Ficam dispensados da apresentação do solicitado nos pontos 2 e 3 
do presente artigo, os estabelecimentos localizados no interior 
de edifícios que não reúnam condições estruturais para a 
realização das medições acústica de verificação do cumprimento 
dos requisitos acústicos previstos no Decreto-Lei n.º 129/2002, 
de 11 de Maio. 

6. É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios 
habitacionais, de novas escolas, hospitais ou similares e 
espaços de lazer, enquanto se verifique infracção referente aos 
valores limite fixados na Secção I, deste regulamento. 

 
 

Artigo 36.º 
 

Verificação do cumprimento do critério de exposição máxima 
 

1. O cumprimento dos valores limite referidos, no Capítulo VII, na 
Secção I deste regulamento, relativamente às operações 
urbanísticas não sujeitas a procedimento de avaliação de impacte 
ambiental, é verificado no âmbito dos procedimentos previstos no 
Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação, devendo o 
interessado apresentar os documentos identificados na Portaria 
n.º 232/2008, de 11 de Março. 
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2. Às operações urbanísticas, não sujeitas a A.I.A., previstas no 
número anterior, quando promovidas pela administração pública, é 
aplicável o artigo 7º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações e nova redacção dada pela Lei n.º 
60/2007, de 4 de Setembro. 

3. Nos casos referidos no ponto 2 deste artigo, compete à Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro verificar o 
cumprimento dos valores limite fixados, no Capitulo VII, na 
Secção I, do presente regulamento, bem como emitir parecer sobre 
o extracto de mapa de ruído ou, na sua ausência, sobre o 
relatório de recolha de dados acústicos ou sobre o projecto 
acústico, apresentados nos termos da Portaria n.º 1110/2001, de 
19 de Setembro. 

 
 

SECÇÃO IV 
 

ACTIVIDADES RUIDOSAS EM GERAL 
 

Artigo 37.º 
 

Instalação e exercício de actividades ruidosas permanentes 
 

1. A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes 
em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas 
ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão 
sujeitos: 

a) Ao cumprimento do critério de exposição máxima, definido 
na Secção I, do presente regulamento; 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, definido na 
Secção II, do presente regulamento. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adoptadas 
as medidas necessárias, de acordo com a seguinte ordem 
decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 
b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído; 
c) Medidas de redução no receptor sensível. 

3. Compete à entidade responsável pela actividade ou ao receptor 
sensível, conforme quem seja titular da autorização ou licença 
mais recente, adoptar as medidas referidas na alínea c), do 
número anterior, relativas ao reforço de isolamento sonoro. 

4. São interditos a instalação e o exercício de actividades 
ruidosas permanentes nas zonas sensíveis, excepto as actividades 
permitidas nas zonas sensíveis e que cumpram o disposto nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 deste artigo. 

5. Quando a actividade ruidosa permanente não esteja sujeita a 
avaliação de impacte ambiental, a verificação do cumprimento do 
disposto no ponto 1 deste artigo, é da competência da entidade 
coordenadora do licenciamento e é efectuada no âmbito do 
respectivo procedimento de licenciamento, autorização de 
instalação ou de alteração de actividades ruidosas permanentes. 

6. Para efeitos do disposto no número anterior, o interessado deve 
apresentar à entidade coordenadora do licenciamento uma 
avaliação acústica. 

 
 

Artigo 38.º 
 

Restrições ao exercício de actividades ruidosas temporárias 
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É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na 
proximidade de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e 
nos dias úteis entre as 20h00m de um dia e as 8h00m do dia 
seguinte; 

b) Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 
c) Hospitais e estabelecimentos similares. 

 
 
 

Artigo 39.º 
 

Licença especial de ruído 
 

1. O exercício de actividades ruidosas temporárias, previsto no 
artigo anterior, pode ser autorizado, em casos excepcionais e 
devidamente justificados, mediante emissão de Licença Especial 
de Ruído pelo Município de Vila Nova de Poiares, que fixa as 
condições de exercício da actividade. 

2. A Licença Especial de Ruído é requerida pelo interessado, com a 
antecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à data de 
início da actividade. 

3. No pedido de Licença Especial de Ruído, devem estar 
expressamente indicados os seguintes elementos: 

a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício 
da actividade; 

b) Datas de início e termo da actividade; 
c) Horário da actividade; 
d) Razões que justificam a realização da actividade naquele 

local e hora; 
e) As medidas de prevenção, controle e redução de ruído 

propostas, quando aplicável; 
f) Plano de Segurança para a realização da actividade, se a 

Câmara Municipal assim entender necessário; 
g) Qualquer outro elemento, informação ou esclarecimento que 

a Câmara Municipal entenda por necessário, o qual deve ser 
solicitado por escrito ao requerente, que tem um prazo de 
3 dias para responder ao solicitado.  

4. A Licença Especial de Ruído solicitada para a realização de 
festas ocasionais, junto a receptores sensíveis, só pode ser 
emitida até às 24h00m de todos os dias, salvo por motivos 
devidamente justificados e mediante autorização expressa do 
Presidente da Câmara Municipal. 

5. Para efeitos do número anterior, o Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, poderá permitir um horário 
que nunca ultrapasse as 2h00m do dia seguinte do inicio da 
festa, caso a mesma ocorra ao fim-de-semana ou vésperas de 
feriado. 

6. Se a Licença Especial de Ruído for requerida prévia ou 
simultaneamente ao pedido de emissão do alvará de autorização 
das operações urbanísticas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 
1, do artigo 2º, do presente regulamento, tal licença deve ser 
emitida na mesma data do alvará, sob pena de ser tacitamente 
deferida. 

7. A Licença Especial de Ruído, quando emitida por um período 
superior a um mês, fica condicionada ao respeito nos receptores 
sensíveis de valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente 
exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no 
período nocturno. 
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8. Para efeitos de verificação dos valores referidos no número 
anterior, o indicador LAeq reporta-se a um dia para o período de 
referência em causa. 

9. Não carece de Licença Especial de Ruído: 
a) O exercício de uma actividade ruidosa temporária promovida 

pelo Município de Vila Nova de Poiares, ficando a mesma 
sujeita aos valores limite fixados no n.º 7, do presente 
artigo; 

b) As actividades de conservação e manutenção ferroviária, 
salvo se as referidas operações forem executadas durante 
mais de 10 dias na proximidade do mesmo receptor. 

10. A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no nº 
7, do presente artigo, pode ser dispensada pelo Município de 
Vila Nova de Poiares, no caso de obras em infra-estruturas de 
transporte, quando seja necessário manter em exploração a infra-
estrutura ou quando, por razões de segurança ou de carácter 
técnico, não seja possível interromper os trabalhos. 

11. A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no 
ponto 7, do presente artigo, pode ser ainda excepcionalmente 
dispensada, por despacho dos membros do Governo responsáveis 
pela área do ambiente e dos transportes, no caso de obras em 
infra-estruturas de transporte cuja realização se revista de 
reconhecido interesse público. 

 
 

Artigo 40.º 
 

Espectáculos, festividades, festas tradicionais e outros  
divertimentos públicos 

 
1. Os arraiais, romarias, bailes, provas desportivas e outros 

divertimentos públicos organizados nas vias, jardins e demais 
lugares públicos ao ar livre no concelho de Vila Nova de 
Poiares, dependem de licenciamento da Câmara Municipal, de 
acordo com o referido no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, salvo quando tais actividades decorram em recintos já 
licenciados pela Direcção Geral dos Espectáculos. 

2. As festas promovidas por entidades oficiais, civis ou militares 
não carecem da licença prevista no ponto anterior, mas das 
mesmas deve ser efectuada uma participação prévia ao Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares. 

3. As bandas de música, grupos filarmónicos, tunas e outros 
agrupamentos musicais não podem actuar nas vias e demais lugares 
públicos dos aglomerados urbanos do concelho de Vila Nova de 
Poiares, entre as 0 horas e as 9 horas. 

4. O funcionamento de emissores, amplificadores e outros aparelhos 
sonoros, que projectem sons para as vias e demais lugares 
públicos, incluindo sinais horários, só poderá ocorrer entre as 
9 horas e as 22 horas e mediante Licença Especial de Ruído. 

5. O funcionamento a que se refere o ponto anterior fica sujeito às 
seguintes restrições: 

a) Só pode ser autorizado por ocasião de festas tradicionais, 
espectáculos ao ar livre ou em outros casos análogos 
devidamente justificados; 

b) Fica sujeito ao cumprimento dos limites estabelecidos no 
nº 7, do artigo 39º, deste Regulamento, quando a licença é 
concedida por período superior a um mês. 

6. Sem prejuízo do disposto no ponto seguinte, a realização de 
festividades, de divertimentos públicos e de espectáculos 
ruidosos nas vias públicas e demais lugares públicos nas 
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proximidades de edifícios de habitação e escolares, durante o 
horário de funcionamento, hospitalares ou similares, bem como 
estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alojamento 
só é permitida quando, cumulativamente: 

a) Circunstâncias excepcionais o justifiquem; 
b) Seja emitida, pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares, a Licença Especial de Ruído; 
c) Respeite o disposto no número 11, do artigo 40.º do 

presente regulamento, quando a licença é concedida por 
período superior a um mês. 

7. Não é permitido o funcionamento ou o exercício contínuo dos 
espectáculos ou actividades ruidosas nas vias públicas e demais 
lugares públicos na proximidade de edifícios hospitalares ou 
similares ou na de edifícios escolares durante o respectivo 
horário de funcionamento. 

8. Por ocasião dos festejos tradicionais das localidades pode, 
excepcionalmente, ser permitido o funcionamento ou o exercício 
contínuo dos espectáculos ou actividades referidas no presente 
artigo, salvo nas proximidades de edifícios hospitalares ou 
similares. 

9. Os espectáculos ou actividades que não estejam licenciados ou se 
não contenham nos limites da respectiva licença, podem ser 
imediatamente suspensos, oficiosamente ou a pedido de qualquer 
interessado, nos termos do estipulado no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de Janeiro. 

 
 

Artigo 41.º 
 

Obras no interior de edifícios 
 

1. As obras de recuperação, remodelação ou conservação realizadas 
no interior de edifícios destinados a habitação, comércio ou 
serviços, que constituam fonte de ruído, apenas podem ser 
realizadas em dias úteis, entre as 8h00m e as 20h00m. 

2. O responsável pela execução das obras deve afixar em local 
acessível aos utilizadores do edifício, a duração prevista das 
obras e quando possível, o período horário no qual se prevê que 
ocorra a maior intensidade de ruído, não estando sujeito a 
emissão da licença especial de ruído. 

 
 

Artigo 42.º 
 

Trabalhos ou obras urgentes 
 

 Não estão sujeitos às limitações previstas nos artigos 38.º, 
39.º e 41.º, os trabalhos ou obras em espaços públicos ou no 
interior de edifícios que devam ser executados com carácter de 
urgência para evitar ou reduzir o perigo de produção de danos 
para pessoas ou bens. 

Artigo 43.º 
 

Suspensão da actividade ruidosa 
 

 As actividades ruidosas temporárias e obras no interior de 
edifícios realizadas em violação do disposto nos artigos 38.º, 
39.º, 40.º e 41.º do presente regulamento, são suspensas por 
ordem das autoridades policiais, oficiosamente ou a pedido do 
interessado, devendo ser lavrado auto da ocorrência a remeter ao 
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Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, para 
instauração do respectivo procedimento de contra-ordenação. 

 
 
 
 
 

Artigo 44.º 
 

Infra-estruturas de transporte 
 

1. As infra-estruturas de transporte, novas ou em exploração à data 
da entrada em vigor do presente regulamento, estão sujeitas aos 
valores limite de exposição fixados, no Capítulo VII na Secção 
I, do presente regulamento. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adoptadas 
as medidas necessárias, de acordo com a seguinte ordem 
decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 
b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído. 

3. Excepcionalmente, quando comprovadamente esgotadas as medidas 
referidas no número anterior e desde que não subsistam valores 
de ruído ambiente exterior que excedam em mais de 5 dB(A) os 
valores limite fixados no nº 2, do artigo 25º, na Secção I, 
podem ser adoptadas medidas nos receptores sensíveis que 
proporcionem conforto acústico acrescido no interior dos 
edifícios. 

4. Para efeitos do número anterior, adoptam-se valores do índice de 
isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, 
D2m,n,w, superiores em 3dB(A) aos valores constantes da alínea 
a) do n.º 1 do artigo 5.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º e 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, todos do Regulamento dos 
Requisitos Acústicos dos Edifícios. 

5. A adopção e implementação das medidas de isolamento sonoro nos 
receptores sensíveis referidas no número anterior, compete à 
entidade responsável pela exploração das infra-estruturas 
referidas no ponto 1, do presente artigo, ou ao receptor 
sensível, conforme quem mais recentemente tenha: 

a) Dado início à respectiva actividade; 
b) Procedido à instalação; 
c) Efectuado construção; 
d) Ou seja titular da mais recente licença ou comunicação 

prévia. 
6. Quando a infra-estrutura de transporte não esteja sujeita a 

Avaliação de Impacte Ambiental, a verificação do cumprimento do 
disposto no presente artigo é efectuada no âmbito do respectivo 
procedimento de licenciamento ou comunicação prévia. 

7. As grandes infra-estruturas de transporte ferroviário e 
rodoviário elaboram mapas estratégicos de ruído e planos de 
acção, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 
de Julho. 

 
 

Artigo 45.º 
 

Outras fontes de ruído 
 

1. As fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade estão 
sujeitas ao cumprimento dos valores limite fixados, no Capitulo 
VII, na Secção I, bem como do cumprimento do disposto no 
capitulo VII, Secção II do presente regulamento. 
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2. As fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade estão 
sujeitas aos respectivos procedimentos de autorização ou 
licenciamento ou ao controlo preventivo no âmbito do 
procedimento de avaliação de impacte ambiental, quando 
aplicável. 
 

 
Artigo 46.º 

 
Ruído de vizinhança 

 
1. Compete na área geográfica do Município de Vila Nova de Poiares, 

às autoridades policiais e à Polícia Municipal, a intervenção no 
âmbito do ruído de vizinhança que se possa fazer sentir. 

2. As autoridades referidas no número anterior podem ordenar ao 
produtor de ruído de vizinhança, produzido entre as 23h 00m de 
um dia e as 7h 00m do dia seguinte, a adopção de medidas 
adequadas para fazer cessar imediatamente a incomodidade 
produzida, ou caso o ruído esteja a ser produzido entre as 7.00h 
e as 23.00h poderão fixar um prazo para fazer cessar a 
incomodidade. 

 
 

Artigo 47.º 
 

Veículos rodoviários a motor 
 

1. É proibida, nos termos do disposto no Código da Estrada e 
respectivo regulamento, a circulação de veículos com motor cujo 
valor do nível sonoro do ruído global de funcionamento exceda os 
valores fixados no livrete, considerado o limite de tolerância 
de 5dB(A). 

2. No caso de veículos de duas ou três rodas cujo livrete não 
mencione o valor do nível sonoro, a medição do nível sonoro do 
ruído de funcionamento é feita em conformidade com a NP 2067, 
com o veículo em regime de rotação máxima, devendo respeitar os 
seguintes limites: 

Cilindrada (C, em cm3) 
Nível Sonoro Admissível (L, em dB(A)) 
C ≤ 80 L ≤ 102 
80 < C ≤ 175 L ≤ 105 
C > 175 L ≤ 110. 

3. A inspecção periódica de veículos inclui o controlo do valor do 
nível sonoro do ruído global de funcionamento. 

4. Para além do disposto na legislação aplicável, a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares poderá impor, sempre que 
requerido e entendido por conveniente, o estabelecimento de 
zonas vedadas a circulação automóvel de passagem e a criação de 
vias alternativas para veículos pesados, fora das áreas 
habitacionais. 

 
 
 

Artigo 48.º 
 

Sistemas sonoros de alarme instalados em veículos 
 

1. É proibida a utilização em veículos, de sistemas sonoros de 
alarme que não possuam mecanismos de controlo que assegurem que 
a duração do alarme não excede 20 minutos. 
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2. As autoridades policiais podem proceder à remoção de veículos 
que se encontram estacionados ou imobilizados, com funcionamento 
sucessivo ou ininterrupto de sistema sonoro de alarme por 
período superior a 20 minutos. 
 
 
 
 

SECÇÃO V 
 

REGIME DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 
 

Artigo 49.º 
 

Sujeição ao regime 
 

 As fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade podem 
ser submetidas ao controlo preventivo pelo regime de avaliação de 
impacte ambiental, como formalidade essencial do procedimento de 
licenciamento, autorização ou aprovação, quando aplicável no âmbito da 
legislação de AIA em vigor. 
 
 

Artigo 50.º 
 

Verificações do cumprimento do RGR 
 

1. Sempre que as operações urbanísticas estejam sujeitas ao regime 
jurídico de avaliação de impacte ambiental, a verificação do 
cumprimento dos valores limite fixados no Capitulo VII na Secção 
I, do presente regulamento, é efectuada no âmbito desse 
procedimento. 

2. Sempre que uma actividade ruidosa permanente esteja sujeita ao 
regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, a verificação 
do cumprimento dos valores limite fixados na Secção II, do 
presente regulamento, é efectuada no âmbito desse procedimento. 

3. O cumprimento no disposto no artigo 44.º (infra-estruturas de 
transporte) é objecto de verificação no âmbito do procedimento 
de avaliação de impacte ambiental, quando ao mesmo haja lugar. 

 
 

CAPITULO VIII 
 

PLANEAMENTO MUNICIPAL 
 

Artigo 51.º 
 

Planos municipais de ordenamento do território 
 

1. Os planos municipais de ordenamento do território do Concelho de 
Vila Nova de Poiares, devem assegurar a qualidade do ambiente 
sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do 
território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes 
e previstas. 

2. Compete ao Município de Vila Nova de Poiares estabelecer nos 
planos municipais de ordenamento do território a classificação, 
a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas 
mistas. 
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3. A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é realizada 
na elaboração de novos planos e implica a revisão ou alteração 
dos planos municipais do ordenamento do território em vigor. 

4. O Município de Vila Nova de Poiares deve acautelar, no âmbito 
das suas atribuições de ordenamento do território, a ocupação 
dos solos com usos susceptíveis de vir a determinar a 
classificação da área como zona sensível, verificada a 
proximidade de infra-estruturas de transporte existentes ou 
programadas. 

 
 

Artigo 52.º 
 

Mapas de ruído 
 

1. Compete à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares elaborar 
mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão do 
plano director municipal e dos planos de urbanização. 

2. Compete a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares elaborar 
relatórios sobre a recolha de dados acústicos, para apoiar a 
elaboração, alteração e revisão de planos de pormenor, sem 
prejuízo de poder elaborar mapas de ruído, sempre que tal se 
justifique. 

3. Exceptuam-se do disposto nos números anteriores, os planos de 
urbanização e os planos de pormenor, referentes a zonas 
exclusivamente industriais. 

4. A elaboração dos mapas de ruído tem em conta a informação 
acústica adequada, nomeadamente a obtida por técnicas de 
modelação apropriadas ou por recolha de dados acústicos, 
realizada de acordo com técnicas de medição normalizadas. 

5. Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores Lden e Ln 
reportados a uma altura de 4 metros acima do solo. 

 
 

Artigo 53.º 
 

Planos municipais de redução de ruído 
 

1. No prazo de 2 anos a contar da data de entrada em vigor do RGR a 
Câmara Municipal executa um plano Municipal de redução de ruído, 
apresentando-o à Assembleia Municipal para a competente 
aprovação, vinculando as entidades públicas e os particulares. 

2. As zonas sensíveis ou mistas com ocupação, expostas a ruído 
ambiente exterior que exceda os valores limite fixados na Secção 
I, do Capítulo III, do presente regulamento, devem ser objecto 
do plano municipal de redução de ruído, da responsabilidade da 
Câmara Municipal. 

3. O plano municipal de redução de ruído, pode contemplar o 
faseamento de medidas, considerando prioritárias as referentes a 
zonas sensíveis ou mistas expostas a ruído ambiente exterior que 
exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite de exposição 
definidos na Secção I, do Capitulo VII, do presente regulamento. 

4. Na elaboração do plano municipal de redução de ruído, a Câmara 
Municipal consulta as entidades públicas e privadas, que possam 
vir a ser indicadas como responsáveis pela execução dos planos 
municipais de redução de ruído. 

 
 

Artigo 54.º 
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Conteúdo do plano municipal de redução de ruído 
 

Do plano municipal de redução de ruído consta necessariamente, 
os seguintes elementos: 

a) Identificação das áreas onde é necessário reduzir o ruído 
ambiente exterior; 

b) Quantificação, para as zonas referidas no n.º 1 do artigo 
52º, da redução global de ruído ambiente exterior relativa 
aos indicadores Lden e Ln; 

c) Quantificação, para cada fonte de ruído, da redução 
necessária relativa aos indicadores Lden e Ln e 
identificação das entidades responsáveis pela execução de 
medidas de redução de ruído; 

d) Indicação das medidas de redução de ruído e respectiva 
eficácia, quando a entidade responsável pela sua execução 
é o Município de Vila Nova de Poiares. 

 
 

Artigo 55.º 
 

Relatório sobre o ambiente acústico 
 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares apresenta de dois em 
dois anos, à Assembleia Municipal, um relatório sobre o estado 
do ambiente acústico municipal, salvo quando esta matéria esteja 
integrada no relatório sobre o estado do ambiente municipal. 

 
 

Artigo 56.º 
 

Acesso à informação acústica 
 

1. O Município de Vila Nova de Poiares deve divulgar e 
disponibilizar para consulta aos munícipes a informação contida 
nos mapas de ruído. 

2. Os pedidos de cópia de extracto dos mapas de ruído obedecem aos 
procedimentos internos regulamentados pelo Município de Vila 
Nova de Poiares e sujeitos ao estipulado no Regulamento 
Municipal da Urbanização,  Edificação e de Taxas Aplicáveis. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

 OUTROS REGIMES E DISPOSIÇÕES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

Artigo 57.º 
 

Outros regimes 
 

1. O ruído produzido por equipamento para utilização no exterior é 
regulado pelo Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente 
do Equipamento para Utilização no Exterior, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março. 

2. Ao ruído produzido por sistemas sonoros de alarme instalados em 
imóveis aplica-se o Decreto-Lei n.º 297/99, de 4 de Agosto, que 
regula a ligação às forças de segurança, Guarda Nacional 
Republicana, de equipamentos de segurança contra roubo ou 
intrusão que possuam ou não sistemas sonoros de alarme 
instalados em edifícios ou imóveis de qualquer natureza. 

3. Os espectáculos de natureza desportiva e os divertimentos 
públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre 
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realizam-se nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 310/2002, 
de 18 de Dezembro, com as especificidades constantes do presente 
regulamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 58.º 
 

Normas técnicas 
 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º, do presente regulamento, 
são aplicáveis as definições e procedimentos constantes da 
normalização portuguesa em matéria de acústica. 

2. Na ausência de normalização portuguesa, são utilizadas as 
definições e procedimentos constantes de normalização europeia 
ou internacional adoptada de acordo com a legislação vigente. 

 
 

Artigo 59.º 
 

Equipamento de medição 
 

1. As medições de ruído ambiente devem ser efectuadas com um 
sonómetro integrador de classe de precisão 1 (EN 60804), ou com 
sistema de medição de desempenho equivalente, compreendendo o 
respectivo calibrador. 

2. A marca e o modelo do equipamento devem estar homologados pelo 
Instituto Português de Qualidade. 

3. Antes do início das medições deverá verificar-se se o ruído de 
fundo do equipamento ou sistema de medição são compatíveis com o 
ruído que se pretende medir. 

4. Antes e depois de uma sessão de medições acústicas, deve ser 
efectuada a regulação de equipamento, recorrendo ao calibrador 
respectivo, a pelo menos uma frequência compreendida entre os 
250 Hz e os 1000 Hz. 

5. Se os valores lidos nas duas operações de regulação, referidas 
no ponto anterior, se afastarem mais de 0,5 dB(A), as medições 
devem ser repetidas. 

 
 

Artigo 60.º 
 

Metrologia 
 

1. Os instrumentos técnicos destinados a realizarem medições 
acústicas, no âmbito da aplicação do RGR e do presente 
regulamento, são objecto de controlo metrológico, de acordo com 
o disposto no Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e 
respectivas disposições regulamentares, nomeadamente as 
Portarias nºs 962/90, de 9 de Outubro e 1069/89, de 13 de 
Dezembro. 

2. Os métodos e instrumentos de medição obedecem a qualidade 
metrológica estabelecida nos respectivos regulamentos de 
controlo metrológico, de harmonia com as directivas comunitárias 
ou, na sua falta, pelas recomendações da Organização 
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Internacional de Metrologia Legal (OIML) ou outras disposições 
aplicáveis indicadas pelo Instituto Português da Qualidade. 

3. O controlo metrológico do equipamento de medição compreende uma 
ou mais das seguintes operações:  

a) Aprovação do modelo;  
b) Primeira verificação;  
c) Verificação periódica;  
d) Verificação extraordinária. 

4. A aprovação do modelo e o acto que atesta a conformidade do 
equipamento de medição, com as especificações aplicáveis à sua 
categoria, deve ser requerida pelo respectivo fabricante ou 
importador. 

5. A aprovação do modelo será válida por um período de 10 anos, 
findo o qual carece de renovação. 

6. A primeira verificação é o exame e o conjunto de operações 
destinadas a constatar a conformidade da qualidade metrológica 
do equipamento de medição, novo ou reparado, com a do respectivo 
modelo aprovado e com as disposições regulamentares aplicáveis, 
devendo ser requerida pelo fabricante ou importador, para os 
instrumentos novos e pela entidade utilizadora do sonómetro, 
quando este equipamento de medição for reparado. 

7. A verificação periódica e o conjunto das operações destinadas a 
constatar se o equipamento de medição mantém a qualidade 
metrológica dentro das tolerâncias admissíveis relativamente ao 
modelo respectivo, devendo ser requerida pela entidade 
utilizadora do sonómetro. 

8. O sonómetro está dispensado de verificação periódica, até 31 de 
Dezembro, do ano seguinte ao da sua primeira verificação, salvo 
regulamentação específica em contrário. 

9. A verificação periódica é válida até 31 de Dezembro, do ano 
seguinte ao da sua realização, salvo regulamentação específica 
em contrário. 

10. Caso a qualidade metrológica do sonómetro, esteja dentro das 
tolerâncias admissíveis, relativamente ao respectivo modelo, a 
marca da primeira verificação, bem como a marca da verificação 
periódica, do sonómetro, serão apostas, de forma a garantir a 
inviolabilidade do mesmo. 

11. É obrigatório que o sonómetro seja sujeito a um controlo 
metrológico anual. 

12. Sem prejuízo das verificações referidas nos pontos 4 e 5, deste 
artigo, o sonómetro pode ser objecto de verificação 
extraordinária, a requerimento da entidade utilizadora ou por 
iniciativa de entidades competentes, entendendo-se por esta o 
conjunto das operações destinadas a verificar se o sonómetro 
permanece nas condições regulamentares aplicáveis. 

13. A última Carta de Controlo Metrológico deve estar disponível. 
14. Os ensaios necessários ao controlo metrológico do sonómetro, 

poderão ter lugar em qualquer laboratório existente, desde que o 
mesmo se encontre previamente certificado para o efeito, pelo 
Instituto Português da Qualidade. 

15. Quando os laboratórios nacionais, públicos ou privados, não 
disponham de meios para a execução de determinadas operações, a 
lei prevê poderem-se aceitar resultados de ensaios efectuados em 
laboratórios estrangeiros, de idoneidade reconhecida e como tal, 
aceites pelo Instituto Português da Qualidade, mediante 
requerimento a apresentar pela entidade utilizadora do 
sonómetro. 

 
 

Artigo 61.º 
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Entidades acreditadas 
 

1. Os ensaios e medições acústicas necessárias à verificação do 
cumprimento do disposto no RGR e no presente regulamento, são 
realizados por entidades acreditadas. 

2. As entidades acreditadas noutro Estado membro que pretendam 
desenvolver no território nacional as actividades referidas no 
ponto anterior, devem notificar a entidade portuguesa com 
competência de acreditado. 

3. As entidades que realizem ensaios e medições acústicas 
necessárias a verificação do cumprimento do disposto no RGR e no 
presente regulamento, dispõem de um prazo de quatro anos, a 
partir da entrada em vigor do RGR, para se acreditarem no âmbito 
do Sistema Português de Qualidade. 
 

 
Artigo 62.º 

 
Outros deveres e obrigações da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares 
 

1. Deverão ser impostas medidas de minimização de ruído, quando do 
licenciamento municipal de loteamento urbano, obras de 
urbanização ou edificação, nas faixas marginais da rede 
rodoviária dentro dos perímetros urbanos, das zonas de protecção 
dos imóveis classificados ou propostos para classificação, nos 
edifícios públicos e nos estabelecimentos de ensino, saúde e 
segurança social, nos espaços mineiro e natural. 

2. Na aprovação da localização e no licenciamento das áreas 
comerciais, de serviços, de desporto e recreio são impostas 
igualmente as medidas de minimização necessárias à satisfação 
das disposições legais de protecção contra o ruído e as demais 
condições julgadas necessárias para preservar a tranquilidade 
das populações envolvidas. 

3. Igualmente, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, poderá 
impor a constituição de áreas verdes de protecção e 
enquadramento, sempre que se torne necessário a protecção e 
minimização de impactes sonoros negativos. 

 
 

Artigo 63.º 

 
Prestação de apoio técnico e competências 

 
De acordo com o disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 13.º, 

do Decreto-Lei n.º 207/2006, de 27 de Outubro e da alínea a), do n.º 
2, do artigo 2.º, do Decreto-Regulamentar n.º 53/2007, de 27 de Abril, 
a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), compete propor, desenvolver e 
acompanhar a execução de políticas de ambiente, no âmbito da prevenção 
e controlo do ruído. 

É competência da APA centralizar a informação relativa ao Ruído 
Ambiente exterior. 

À Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares compete nos termos do 
Regulamento Geral do Ruído (RGR), promover as medidas adequadas, de 
carácter administrativo e técnico, para a prevenção e controlo da 
poluição sonora, nos limites da lei e no respeito do interesse público 
e dos direitos dos cidadãos. 

Compete também à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares tomar 
todas as medidas adequadas para o controlo e minimização dos incómodos 
causados pelo ruído resultante de quaisquer actividades, incluindo as 
que ocorram sob sua responsabilidade ou orientação, no respeito dos 
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limites da lei e do interesse público e dos direitos, liberdades e 
garantias dos cidadãos. 

O exposto neste artigo, não descura as competências devidas às 
autoridades policiais do concelho de Vila Nova de Poiares no âmbito do 
ruído, nomeadamente no referente ao ruído de vizinhança e 
fiscalização. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO X 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 

Artigo 64.º 
 

Processamento e aplicação de coimas 
 

1. O processamento das contra-ordenações e a aplicação das 
respectivas coimas e sanções acessórias é da competência da 
entidade autuante, sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes. 

2. Compete à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares o 
processamento das contra-ordenações e a aplicação das coimas e 
sanções acessórias, em matéria de actividades ruidosas 
temporárias e de ruído de vizinhança. 

3. Compete à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária o 
processamento das contra-ordenações e a aplicação das coimas e 
sanções acessórias em matéria de veículos rodoviários a motor e 
sistemas sonoros de alarme instalados em veículos. 

 
 

Artigo 65.º 
 

Apreensão cautelar e sanções acessórias 
 

A entidade competente para a aplicação da coima pode proceder a 
apreensões cautelares, nos termos do Regime Geral das Contra-
ordenações Ambientais, e aplicar as sanções acessórias que se 
mostrem adequadas à prática dos factos nos termos do disposto na 
Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto. 

 
 

Artigo 66.º 
 

Caução 
 

1. As fontes de ruído de carácter temporário ou permanente, 
susceptíveis de causar incomodidade, podem ser submetidas a 
caução. 

2. A prestação da caução é determinada por despacho conjunto do 
membro do Governo competente em razão da matéria e do membro do 
Governo responsável pela área do ambiente. 

3. Uma vez atribuída, a caução pode ser devolvida, caso não surjam, 
nos prazos e condições nela definidos, reclamações por 
incomodidade imputada a actividade ou, surgindo, venha a 
concluir-se pela sua improcedência. 
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4. Caso ocorra a violação das disposições do RGR e das condições 
fixadas na caução, a mesma pode ser utilizada para os seguintes 
fins, por ordem decrescente de preferência: 

a) Ressarcimento de prejuízos causados a terceiros; 
b) Liquidação de coimas aplicadas nos termos do artigo 69.º 

do presente regulamento. 
 
 

Artigo 67.º 
 

Medidas cautelares 
 

1. As entidades fiscalizadoras referidas no artigo 71.º podem 
ordenar a adopção de medidas imprescindíveis para evitar a 
produção de danos graves para a saúde humana e para o bem-estar 
das populações em resultado de actividades que violem o disposto 
no RGR e no presente regulamento. 

2. As medidas referidas no ponto anterior podem consistir na 
suspensão da actividade, no encerramento preventivo do 
estabelecimento ou na apreensão de equipamento por determinado 
período de tempo. 

3. As medidas cautelares presumem-se decisões urgentes, devendo a 
entidade competente, sempre que possível, proceder a audiência 
do interessado concedendo-lhe prazo não inferior a três dias 
para se pronunciar. 

4. As medidas devem entrar em vigor até à sua revogação, até ao 
início do cumprimento da sanção acessória eventualmente 
aplicada, ou até à superveniência da decisão administrativa que 
não condene o arguido à sanção necessária ou até à ultrapassagem 
do prazo de instrução. 

 
 

Artigo 68.º 
 

Contra-ordenações 
 

1. As contra-ordenações ambientais são reguladas pelo disposto na 
Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, que aprova a lei-quadro das 
contra-ordenações ambientais e, subsidiariamente, pelo regime 
geral das contra-ordenações. 

2. Constitui contra-ordenação ambiental todo o facto ilícito e 
censurável que preencha um tipo legal correspondente a violação 
de disposições legais e regulamentares relativas ao ambiente, 
que consagrem direitos ou imponham deveres, para o qual se 
comine uma coima. 

3. Para efeitos do ponto anterior, considera-se como legislação e 
regulamentação ambiental, toda a que diga respeito às 
componentes ambientais naturais e humanas, tal como enumeradas 
na Lei de Bases do Ambiente e particularmente para este 
regulamento, no que se refere ao ruído.  

4. Constitui contra-ordenação ambiental leve: 
a) O exercício de actividades ruidosas temporárias sem 

licença especial de ruído, em violação do disposto no n.º 
1, do artigo 39.º; 

b) O exercício de actividades ruidosas temporárias em 
violação das condições fixadas na licença especial de 
ruído prevista no nº1 do artigo 39º;  

c) A realização de obras no interior de edifícios em violação 
das condições estabelecidas pelo n.º 1 do artigo 41.º; 

d) O não cumprimento da obrigação de afixação das informações 
nos termos do n.º 2, do artigo 41.º; 
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e) O não cumprimento da ordem de suspensão emitida pelas 
autoridades policiais ou municipais, nos termos do artigo 
43.º; 

f) A utilização de sistemas sonoros de alarme instalados em 
veículos em violação do disposto no nº 1, do artigo 48.º; 

g) O não cumprimento da ordem de cessação da incomodidade 
emitida pela autoridade policial e policia municipal nos 
termos do n.º 2, do artigo 46.º. 

5. Constitui contra-ordenação ambiental grave: 
a) O incumprimento por qualquer entidade pública ou privada 

das medidas previstas no plano municipal de redução de 
ruído elaborado nos termos de artigo 53º;  

b) A instalação ou o exercício de actividades ruidosas 
permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas 
sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores 
sensíveis isolados em violação do disposto no número 1, do 
artigo 37.º; 

c) A instalação ou o exercício de actividades ruidosas 
permanentes em zonas sensíveis em violação do disposto no 
número 4, do artigo 37.º; 

d) A instalação ou exploração de infra-estrutura de 
transporte em violação do disposto no número 1, do artigo 
44.º; 

e) A instalação ou exploração de outras fontes de ruído, em 
violação dos limites previstos no artigo 45.º; 

f) O não cumprimento das medidas cautelares fixadas nos 
termos do artigo 67.º. 

6. A negligência e a tentativa são puníveis, sendo nesse caso 
reduzido para metade os limites mínimos e máximos das coimas 
referidas no RGR e no presente regulamento. 

7. A condenação pela prática das infracções graves previstas no 
número 2, deste artigo, pode ser objecto de publicidade, nos 
termos do disposto no artigo 38.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de 
Agosto, quando a medida concreta da coima aplicada ultrapasse 
metade do montante máximo da coima abstracta aplicável. 

 
 

Artigo 69.º 
 

Coimas 
 

1. Às contra-ordenações ambientais leves previstas no artigo 68.º 
correspondem as seguintes coimas: 

a) Se praticadas por pessoa singular, de €500 a €2.500 em 
caso de negligência e de €1.500 a €5.000 em caso de dolo; 

b) Se praticada por pessoa colectiva, de €900 a €1300 em caso 
de negligência e de €16.000 a €22.500 em caso de dolo. 

2. Às contra-ordenações graves correspondem as seguintes coimas: 
a) Se praticadas por pessoa singular, de €12.500 a €16.000 em 

caso de negligência e de €17.5500 a €22.500 em caso de 
dolo. 

b) Se praticada por pessoa colectiva, de €25.000 a €34.000 em 
caso de negligência e de €42.000 a €48.000 em caso de 
dolo. 

 
 

Artigo 70º 
 

Responsabilidade civil e criminal 
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A aplicação das sanções previstas neste regulamento não isenta o 
infractor de eventual responsabilidade civil e criminal emergente dos 
factos praticados. 
 
 

CAPITULO XI 
 

FISCALIZAÇÃO 
 

Artigo 71.º 
 

Fiscalização 
 
A fiscalização do cumprimento das normas previstas no presente 
Regulamento compete às entidades a seguir descriminadas, no 
âmbito das respectivas atribuições e competências de cada uma em 
particular: 

a) À Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do 
Território; 

b) À Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro; 

c) À Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e Policia 
Municipal; 

d) Às Autoridades Policiais e Policia Municipal relativamente 
a actividades ruidosas temporárias; 

e) À entidade responsável pelo licenciamento ou autorização 
da actividade ruidosa em questão; 

f) Às Autoridades Policiais relativamente a veículos 
rodoviários a motor, sistemas sonoros de alarme e ruído de 
vizinhança. 

 
 

CAPITULO XII 
 

TAXAS, FÓRMULA OU CRITÉRIO DE CÁLCULO E FUNDAMENTAÇÃO 
ECONÓMICO-FINANCEIRA 

 
Artigo 72.º 

 
Taxas 

 
A realização de ensaios, medições e caracterização acústica 

 
 

Quadro I 
 

1. Realização de ensaios acústicos de caracterização de locais: 
1.1 No exterior de um local    €450  
1.2 No exterior de uma zona: 
1.2.1 Até 1 ha   €1200  
1.2.2 Por cada 0,50 ha (ou fracção) de área abrangida acima 
       de 1 ha    €240 
       Máximo a cobrar    €4000.  

 
 

Quadro II 
 

2. Caracterização acústica dos níveis sonoros gerados por 
actividades, para avaliação do grau de incomodidade: 
2.1 Em dias úteis, durante o período normal de trabalho   
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   €400  
2.2 Aos Sábados, Domingos e Feriados   €400  
2.3 Em período nocturno, independentemente dos dias   
    €400. 

 

Quadro III 
 
 

3. Caracterização acústica de edifícios: 
3.1 Em dias úteis, durante o período normal de trabalho  
   €400  
3.2 Aos Sábados, Domingos e Feriados  €400  
3.3 Em período nocturno, independentemente dos dias  
   €400. 

 
 

Licenças especiais de ruído 
 
 

Quadro IV 
 
 

4. Obras de construção civil: 
4.1 Até 10 dias seguidos (taxa fixa)    €50,17  
4.2 Até 30 dias seguidos (taxa fixa)   €100,01  
4.3 Superior a 30 dias (por dia, além da taxa fixa): 

a) Dias úteis   €10,02  
b) Fins-de-semana e feriados    €25,01. 

 
 

Quadro V 
 

5. Actividades desportivas (por dia): 
5.1 Dias úteis   €25,05  
5.2 Fins-de-semana e feriados    €50,01. 

 
 

Quadro VI 
 

6. Eventos Festivos Diversos, (por dia): 
6.1 Dias úteis   €25,05  
6.2 Fins-de-semana e Feriados    €50,01. 

 
 

Quadro VII 
 

7. Funcionamento de emissores amplificadores e outros aparelhos 
sonoros com emissão directa para a via pública e demais lugares 
públicos (por dia ): 

7.1 Dias úteis   €20,01  
7.2 Fins de semana e Feriados    €30,34.  

 
 

Quadro VIII 
 

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

8.1 Dias úteis  €50,01  
8.2 Fins-de-semana e Feriados   €70,00.  
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Artigo 73.º 
 
Fórmula ou critério de cálculo e fundamentação económico – financeira 
  

A fórmula ou critério de cálculo e fundamentação económico-
financeira do valor das taxas previstas neste capítulo constam do 
anexo I do presente Regulamento. 

 
 

CAPITULO XIII 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 74.º 
  

Outras taxas ou receitas municipais 
 

1. Mediante proposta da Câmara Municipal, devidamente fundamentada 
pelos serviços municipais, e acompanhada da respectiva 
fundamentação económico – financeira, subjacente ao novo valor e 
respectiva autorização da Assembleia Municipal, poderão ser 
criadas novas taxas e outras receitas não previstas no presente 
regulamento, do qual passarão a fazer parte integrante, após as 
referidas aprovações. 

2. A criação das novas taxas nos termos previstos no número 
anterior serão publicadas nos lugares de estilo, página 
electrónica e no Boletim Municipal. 

 
 

Artigo 75.º 
 

Interpretação e integração de lacunas 
 

1. Em tudo o que não seja especialmente previsto no presente 
regulamento aplicar-se-á, com as necessárias adaptações, as 
disposições constantes do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, as normas do Código de Procedimento e Processo 
Tributário e do Regime Jurídico das contra-ordenações e os 
princípios gerais de direito fiscal.  

2. As dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 
regulamento, que não possam ser resolvidas pelo recurso aos 
critérios legais de interpretação e integração de lacunas serão 
apreciadas e resolvidas pela Câmara Municipal.  

 
 

Artigo 76.º 
 

Remissões 
 

As remissões feitas para os preceitos que, entretanto, venham a 
ser revogados ou alterados, consideram-se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas. 
 
 

Artigo 77.º 
 

Regime transitório 
 

1. As taxas e outras receitas a que se refere o presente 
regulamento, aplicam-se a todos os casos em que as mesmas taxas 
venham a ser liquidadas e pagas após a sua entrada em vigor, 
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mesmo que tenham por base processos que neste momento se 
encontram pendentes. 

2. As isenções já concedidas manter-se-ão em vigor pelo período da 
respectiva validade. 
 
 

Artigo 78.º 
 

Norma revogatória 
 

Com a entrada em vigor do presente regulamento ficam revogadas 
todas as disposições regulamentares existentes e contrarias às do 
presente regulamento. 

 
 

Artigo 79.º 
 

Entrada em vigor 
 

O presente regulamento entra em vigor decorridos 15 dias úteis 
sobre a sua publicação em Edital, nos termos legais. 

 
 

Anexo I 
 
Fórmula ou critério de cálculo e fundamentação económico-financeira 
 
1. Introdução 
 

A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que estabelece o regime 
geral das taxas das Autarquias Locais, no seu artigo 8.º, prevê que os 
regulamentos que criem taxas municipais têm obrigatoriamente, sob pena 
de nulidade, de conter a indicação da base de incidência objectiva e 
subjectiva, o seu valor ou a formula de cálculo do valor das taxas a 
cobrar, a fundamentação económico-financeira, relativa ao valor das 
taxas; designadamente, os custos directos e indirectos, os encargos 
financeiros, amortizações e futuros investimentos realizados ou a 
realizar pela autarquia local, as isenções e a sua fundamentação, o 
modo de pagamento e outras formas de extinção da prestação tributária. 

Resulta ainda deste diploma, no seu artigo 4.º, que o valor das 
taxas locais é fixado de acordo com o Princípio da Proporcionalidade, 
não devendo ultrapassar o custo da actividade pública local ou o 
benefício auferido pelo particular, podendo ainda este valor ser 
fixado com base em critérios de desincentivos à prática de certos 
actos ou operações. 

Nesta sequência, vimos adequar o novo regime decorrente da 
referida Lei, no sentido de dotar o presente regulamento e as suas 
subsequentes taxas, com valores fixados de acordo com este Princípio, 
tendo em conta o custo da actividade pública local e o benefício 
auferido pelo particular, contrapondo sempre a prossecução do 
interesse público local, fazendo reflectir nesta regulamentação, a 
incidência objectiva da análise técnico - financeira sobre os custos 
da actividade efectuada, com incidência na sua subjectividade, 
atendendo ao carácter bilateral das taxas. 

O presente regulamento vem desta forma harmonizar os preços das 
respectivas taxas a fixar, trazendo-lhes racionalidade económica e 
financeira de forma a assegurar a todos os cidadãos um serviço público 
melhor, que permita a cobertura financeira directa e indirectamente 
suportada com a prestação desses mesmos serviços, possibilitando além 
destas necessidades, a prossecução da promoção dos investimentos com 
finalidades sociais, culturais, económicas e ambientais por parte do 



 38

Município garantindo assim, uma melhor qualidade de vida para o 
Concelho de Vila Nova de Poiares. 

Seguidamente, apresentamos todas as determinações específicas, 
juntamente com as fórmulas e critérios de cálculo do valor das taxas 
previstas neste regulamento, patentes na base da condução do presente 
Estudo Económico-financeiro. 

 
 
2. Base ou critério de cálculo do valor das taxas previstas neste 

capitulo 
 

Atendendo ao carácter financeiro e de acordo com o artigo 8º nº2 
alínea b) da Lei nº 53-E/2006 de 29 de Dezembro, não estando 
disponíveis ainda dados da contabilidade analítica, o valor apurado 
das taxas constantes no presente regulamento, foi calculado, com base 
na média de todos os custos de contrapartida (directos, indirectos, 
amortizações e futuros investimentos realizados ou a realizar), 
resultantes dos valores médios imputados às unidades orgânicas 
responsáveis pelo licenciamento, bem como a todas as acções implicadas 
na prestação deste serviço. 

 Optou-se pelo critério acima descrito, em detrimento de um 
critério baseado exclusivamente no benefício auferido pelo particular, 
tentando-se adoptar o Princípio da Equivalência, uma vez que, é 
difícil e até inverosímil, avaliar com objectividade o “quantum” 
decorrente da remoção de um obstáculo ou utilização de um bem público, 
que faça corresponder ao rendimento ou património do utente para a 
cobrança dos serviços que se lhe dirigem. 

 
 
3. Fórmula de Cálculo: 
 

Todos os procedimentos que representam as actividades taxadas 
com base no custo referente à prestação de um serviço, foram 
“arrolados” através de um mapeamento exaustivo, por recurso a tempos e 
consumos médios, tendo em conta a seguinte fórmula de cálculo: 

 
TSP = ∑ tme x ctm 

 
TSP = Taxa do Serviço Prestado 
 
tme = total do tempo médio gasto, em minutos, com os serviços 

prestados (funcionários e dirigentes, equipamentos, 
consumíveis, e outros materiais utilizados ao longo de toda a 
prestação do serviço). 

 
ctm = total dos custos implicados, ao minuto (funcionários, 

dirigentes, equipamentos, consumíveis e outros materiais  
utilizados ao longo de toda a prestação do serviço). 

 
 
4. Critério de Cálculo: 
 
4.1 Atendendo à perspectiva objectiva e à natureza dos custos, o 

método adoptado para o cálculo das taxas fixadas no presente 
Regulamento foram apurados tendo em conta os seguintes Custos 
Padrão: 

-Custos directos: (mão-de-obra directa, equipamentos, máquinas, 
viaturas, consumíveis); 

-Custos indirectos: (electricidade, mão-de-obra indirecta); 
-Amortizações (valor resultante da depreciação dos bens utilizados 
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-Futuros investimentos: (em bens móveis ou imóveis necessários à 
prestação do serviço). 

 
 
4.2 No que concerne à perspectiva subjectiva, foi ponderado, na 

aplicação das taxas do presente regulamento, perspectivas 
sociais, que consideramos adequadas e proporcionais face ao 
Princípio da Equivalência, relativamente ao custo fixado pelos 
resultados e pelo benefício auferido pelo particular. 

    Nesta perspectiva os valores propostos apresentam-se em 
concordância com o custo de contrapartida, sendo que foram 
adequados a preços de mercado mais acessíveis como indexante à 
tabela de taxas do presente Regulamento. 

 
 
4.3 Outros critérios: 
 
-Custos reais: (custos de produtos comprados e de serviços 
prestados, calculados pela integração das suas componentes (custos 
históricos, determinados “a posteriori”). 

-Custos básicos: (custos teóricos definidos para valorização 
interna de produtos e serviços (definidos “a priori”). 

-Foi tipificado para cada item de custos, o tempo padrão de 
serviços administrativos e técnicos, baseado nos custos ao minuto. 

-Com base na remuneração anual do serviço, para cada pessoal ou 
grupo de pessoal técnico ou administrativo estimou-se o 
custo/minuto do trabalho de cada funcionário. 

 
 
5. Observações: 
 

A fundamentação Económico-financeira apresentada, teve como base 
de cálculo a realização dos ensaios e medições necessárias à 
verificação de ruído ambiente, por entidades externas creditadas para 
o efeito. 
 
 

6. Mapa Resumo das actividades taxadas 
 
 

Quadro I 

 

Taxas pela realização de ensaios, medições e caracterização acústica 

       

  

  

Custos 

directos 
Cº ind. Amortiz. 

Fut. 

inv. 

Cº 

Efectivo 

V. 

proposto 

              

1. Realização de ensaios acústicos de caracterização de locais             

1.1. No exterior de um local 359,74 55,14 1,57 33,55 450,00 450,00 

1.2. No exterior de uma zona             

1.2.1 - Até 1ha 1.101,58 59,04 2,09 37,29 1.200,00 1.200,00 

1.2.2 - Por cada 0,50ha (ou fracção) de área abrangida acima de 
1ha  240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 
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Quadro II 

 

Taxas pela realização de ensaios, medições e caracterização acústica 

       

  

  

Custos 

directos 
Cº ind. Amortiz. 

Fut. 

inv. 

Cº 

Efectivo 

V. 

proposto 

              

            2. Caracterização acústica dos níveis sonoros gerados por 
actividades, para avaliação do grau de incomodidade:             

2.1. Em dias úteis, durante o período normal de trabalho 333,40 40,54 0,52 25,54 400,00 400,00 

2.2. Aos Sábados, Domingos e Feriados 333,40 40,54 0,52 25,54 400,00 400,00 

2.3. Em período nocturno, independentemente dos dias 333,40 40,54 0,52 25,54 400,00 400,00 

              

 

 

 

Quadro III 

 

Taxas pela realização de ensaios, medições e caracterização acústica 

       

  

  

Custos 

directos 
Cº ind. Amortiz. 

Fut. 

inv. 

Cº 

Efectivo 

V. 

proposto 

              

            
3. Caracterização acústica de edifícios: 

            

3.1. Em dias úteis, durante o período normal de trabalho 333,40 40,54 0,52 25,54 400,00 400,00 

3.2. Aos Sábados, Domingos e Feriados 333,40 40,54 0,52 25,54 400,00 400,00 

3.3. Em período nocturno, independentemente dos dias 333,40 40,54 0,52 25,54 400,00 400,00 

              

 

 

 

Quadro IV 

 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

       

  

  

Custos 

directos 
Cº ind. Amortiz. Fut. inv. Cº Efectivo 

V. 

proposto 

              

4. Obras de construção civil             

4.1. Até 10 dias seguidos (taxa fixa) 34,74 9,58 1,96 3,89 50,17 50,17 

4.2. Até 30 dias seguidos (taxa fixa) 68,39 19,52 3,93 8,17 100,01 100,01 

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

a) Dias úteis 7,14 2,05 0,48 0,35 10,02 10,02 

b) Fins-de-semana e feriados 
18,14 5,69 0,72 0,46 25,01 25,01 
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Quadro V 

 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

       

  

  

Custos 

directos 
Cº ind. Amortiz. Fut. inv. Cº Efectivo V. proposto 

              

5. Actividades desportivas (por dia)             

5.1. Dias úteis 15,17 6,56 0,48 2,84 25,05 25,05 

5.2. Fins-de-semana e feriados 32,64 12,70 0,96 3,71 50,01 50,01 

              

 

 

 

Quadro VI 

 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

       

  

  

Custos 

directos 
Cº ind. Amortiz. Fut. inv. Cº Efectivo V. proposto 

              

6. Eventos festivos diversos, (por dia)             

6.1. Dias úteis 15,17 6,56 0,48 2,84 25,05 25,05 

6.2. Fins-de-semana e feriados 32,64 12,70 0,96 3,71 50,01 50,01 

              

 

 

 

Quadro VII 

 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

       

  

  

Custos 

directos 
Cº ind. Amortiz. 

Fut. 

inv. 

Cº 

Efectivo 

V. 

proposto 

              

            

            

7. Funcionamento de emissores amplificadores e outros aparelhos 
sonoros com emissão directa para a via publica e demais lugares 
públicos (por dia) 

            

7.1. Dias úteis 12,44 5,07 0,24 2,26 20,01 20,01 

7.2. Fins-de-semana e feriados 20,45 7,15 0,48 2,26 30,34 30,34 
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Quadro VIII 

 

Taxas pelas licenças especiais de ruído 

       

  

  

Custos 

directos 
Cº ind. Amortiz. 

Fut. 

inv. 

Cº 

Efectivo 

V. 

proposto 

              

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

8.1. Dias úteis 29,50 13,48 0,96 6,07 50,01 50,01 

8.2. Fins-de-semana e feriados 43,57 18,05 0,96 7,42 70,00 70,00 

              

 
 

 
 
 

 

 

 

 


