
OBRAS PARTICULARES (OBP)

QUADRO 1 (Q1)

Licenciamento de operações de loteamento

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

Informação prévia, licenciamento e comunicação prévia de obras de urbanização

OBP Q1.1 1- Informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento 76,51 €

OBP Q1.2 2- Emissão de alvará de licença:

OBP Q1.2a a) sem discussão pública 85,48 €

OBP Q1.2b b) com discussão pública 114,78 €

OBP Q1.3 3- Aditamento ao alvará: 

OBP Q1.3a a) sem discussão pública 103,68 €

OBP Q1.3b b) com discussão pública 114,78 €

OBP Q1.4 4- Admissão de comunicação prévia (na sequência de pedido de informação prévia favorável) 83,80 €

OBP Q1.5 5- Acresce ao montante referido nos números anteriores:

OBP Q1.5a a) Por cada lote 0,76 €

OBP Q1.5b b) Por cada fogo 0,76 €

OBP Q1.5c c) Outras utilizações - por cada m2 0,76 €

OBP Q1.5d d) Prazo – por período de 30 dias 7,66 €

OBP Q1.6 6- Outros aditamentos 39,00 €
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OBP Q1.7 7- Averbamento de novos titulares 39,00 €

OBP Q1.8 8- Recepção de obras de urbanização: 

OBP Q1.8a a) Vistoria para efeitos de recepção provisória ou definitiva de obras de urbanização 76,51 €

OBP Q1.8b b) Por auto de recepção provisória ou definitiva de obras de urbanização 9,19 €

OBP Q1.9 9- Publicação do Alvará

OBP Q1.9a a) Cada edital 18,45 €

OBP Q1.9b b) Por cada aviso num jornal de âmbito local ou nacional 15,01 €

Nota: À taxa do n.º 9 acrescem as despesas de publicação no jornal.

QUADRO 2 (Q2)

Obras de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos em área não 
abrangida por operação de loteamento - Licença

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q2.1 1- Emissão de alvará de licença 26,55 €

OBP Q2.2 2- Aditamento ao alvará de licença 38,26 €

OBP Q2.3 3- Acresce ao montante referido nos números anteriores:

OBP Q2.3a a) Por cada período de 30 dias 7,66 €

OBP Q2.3b b) Por cada 100 m2 ou fracção 7,66 €

OBP Q2.4 4- Averbamento de novos titulares 32,39 €

QUADRO 3 (Q3)

Obras de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos em área abrangida 
por operação de loteamento - Comunicação prévia

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL



OBP Q3.1 1- Apresentação da comunicação prévia 50,01 €

OBP Q3.2 2- Acresce ao montante referido no número anterior:

OBP Q3.2a a) Por cada período de 30 dias 8,03 €

OBP Q3.2b b) Por cada 100 m2 ou fracção 8,03 €

QUADRO 4 (Q4)

Realização de infra-estruturas urbanísticas

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

Por m2 de área de construção prevista em loteamento ou em edificação fora dos loteamentos:

OBP Q4.1 1- Em Valpaços e Carrazedo de Montenegro

OBP Q4.1.1 1.1 Para habitação 

OBP Q4.1.1a a) Local dotado de uma das infra-estruturas 0,42 €

OBP Q4.1.1b b) Acresce por cada infra-estrutura existente 0,14 €

OBP Q4.1.2 1.2 Para outros fins:

OBP Q4.1.2a a) Local dotado de uma das infra-estruturas 0,80 €

OBP Q4.1.2b b) Acresce por cada infra-estrutura existente 0,14 €

OBP Q4.2 2- Fora dos aglomerados referidos no número anterior - metade do valor das taxas aludidas 

Nota:

A previsão dos n.os 1 e 2 abrange as seguintes infra-estruturas urbanísticas, a saber:

OBP Q4.2a
a) Rede viária ou arruamentos urbanos pavimentados;

OBP Q4.2b
b) Passeios;



OBP Q4.2c
c) Rede de colectores pluviais;

OBP Q4.2d
d) Rede de drenagem de esgotos;

OBP Q4.2e
e) Rede de abastecimento de água;

OBP Q4.2f
f) Rede de iluminação pública;

A cobrança das taxas supra referidas não substitui a obrigatoriedade da realização, por parte do 
promotor, das obras de urbanização previstas em operações de loteamento.

QUADRO 5 (Q5)

Prorrogação de prazo

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q5.1
1- Prorrogação do prazo para conclusão de obras de urbanização (averbamento ao alvará ou ao 
comprovativo da admissão da comunicação prévia iniciais):

OBP Q5.1a a) 1.ª Prorrogação – por cada período de 30 dias ou fracção (n.º 3 do artigo 53.º do RJUE) 7,66 €

OBP Q5.1b b) 2.ª Prorrogação – por cada período de 30 dias ou fracção (n.º 4 do artigo 53.º do RJUE) 7,66 €

QUADRO 6 (Q6)

Obras de edificação

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q6.1
1- Informação prévia sobre a possibilidade de realização de obras de edificação sujeitas a 
licenciamento municipal ou a comunicação prévia 38,26 €

QUADRO 7 (Q7)

Construção de edifícios em área não abrangida por operação de loteamento - 
Licença



DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q7.1 1- Emissão de alvará de licença: 20,81 €

OBP Q7.2 2- Taxas a acumular com a anterior:

OBP Q7.2a a) Habitação - por m2 de área bruta de construção 0,80 €

OBP Q7.2b b) Comércio - por m2 de área bruta de construção 0,91 €

OBP Q7.2c c) Serviços - por m2 de área bruta de construção 0,91 €

OBP Q7.2d d) Indústria - por m2 de área bruta de construção 0,91 €

OBP Q7.2e e) Armazéns agrícolas - por m2 de área bruta de construção 0,35 €

OBP Q7.2f f) Outros fins - por m2 de área bruta de construção 0,91 €

OBP Q7.2g g) Prazo de execução - por cada período de 30 dias 7,66 €

OBP Q7.3 3- Aditamento 32,39 €

OBP Q7.4 4- Averbamento de novos titulares 32,39 €

QUADRO 8 (Q8)

Alteração e ampliação de edifícios em área não sujeita a operação de loteamento - 
Licença

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q8.1 1- Emissão de alvará de licença 26,55 €

OBP Q8.2 2- Taxas a acumular com a anterior:

OBP Q8.2a a) Por cada m2 de área bruta de construção além do existente ou do previsto no projecto inicial 0,80 €

OBP Q8.2b b) Prazo de execução - por cada período de 30 dias 7,66 €

QUADRO 9 (Q9)



Reconstrução de edificações

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

Reconstrução sem preservação das fachadas – Licença:

OBP Q9.1 1- Emissão de alvará de licença 20,81 €

OBP Q9.2 2- Taxas a acumular com o n.º 1:

OBP Q9.2a a) Por cada m2 de área bruta de construção 0,80 €

OBP Q9.2b b) Por cada 30 dias de operação 7,66 €

Reconstrução com preservação das fachadas – Comunicação prévia:

OBP Q9.3 3- Admissão da comunicação prévia 50,01 €

OBP Q9.4 4- Taxas a acumular com o n.º 3:

OBP Q9.4a a) Por cada m2 de área bruta de construção 0,80 €

OBP Q9.4b b) Por cada 30 dias de operação 7,66 €

QUADRO 10 (Q10)

Obras de demolição que não se encontrem previstas em licença de obras de 
reconstrução - Licença

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q10.1 1- Emissão de alvará de licença 20,81 €

OBP Q10.2 2- A acumular com a taxa anterior 

OBP Q10.2a a) Por cada m2 0,80 €

OBP Q10.2b b) Por cada semana de operação 1,91 €

OBP Q10.2c c) Por metro linear, no caso de muros 1,54 €



QUADRO 11 (Q11)

Construção, alteração ou ampliação de edifícios em área abrangida por operação de 
loteamento ou plano de pormenor que contenha os elementos referidos nas alíneas 

c), d) e f) do n.º 1 do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na 
redacção  actual, e as construções referidas na alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do 

RJUE – Comunicação prévia
DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

Obras de construção:

OBP Q11.1 1- Admissão de comunicação prévia 50,01 €

OBP Q11.2 2- Taxas a acumular com a anterior:

OBP Q11.2a a) Habitação - por m2 de área bruta de construção 0,80 €

OBP Q11.2b b) Comércio - por m2 de área bruta de construção 0,91 €

OBP Q11.2c c) Serviços - por m2 de área bruta de construção 0,91 €

OBP Q11.2d d) Indústria - por m2 de área bruta de construção 0,91 €

OBP Q11.2e e) Armazéns agrícolas - por m2 de área bruta de construção 0,35 €

OBP Q11.2f f) Outros fins - por m2 de área bruta de construção 0,91 €

OBP Q11.2g g) Prazo de execução - por cada período de 30 dias 7,66 €

OBP Q11.3 Obras de alteração ou ampliação:

OBP Q11.3.1 1- Admissão de comunicação prévia 50,01 €

OBP Q11.3.2 2- Taxas a acumular com a anterior:

OBP Q11.3.2a a) Por cada m2 além do existente ou do previsto no projecto inicial 0,80 €

OBP Q11.3.2b b) Prazo de execução - por cada período de 30 dias 7,66 €

QUADRO 12 (Q12)



Taxas especiais a liquidar isolada, ou cumulativamente com qualquer das previstas  
para a realização de operações urbanísticas

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

Construção de piscinas associadas à edificação principal:

OBP Q12.1 1- Apresentação de comunicação prévia 38,73 €

OBP Q12.2
2- Construção, reconstrução ou modificação de muros de suporte ou de vedação, com carácter 
provisório ou definitivo, não previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do RJUE – por metro linear 0,91 €

OBP Q12.3
3- Construção, reconstrução ou modificação de construções ligeiras (não previstas nas alíneas do n.º 1 
do artigo 6.º-A do RJUE), sujeitas a comunicação prévia ou licenciamento, designadamente, hangares, 
tanques, depósitos e piscinas não associadas à edificação principal — por m2 ou m3

0,39 €

OBP Q12.4
4- Instalações de ascensores e monta-cargas no âmbito de uma operação urbanística de edificação 
sujeita a licenciamento ou comunicação prévia 54,92 €

OBP Q12.5
5- Demolição de edifícios ou de outras construções (exceptuando os previstos artigo 9.º-D; na alínea f) 
do n.º 1 do artigo 6.º-A do RJUE e as que forem determinadas pela Administração) 54,92 €

OBP Q12.6
6- Corpos salientes da construção destinados a aumentar a superfície útil da edificação, desde que 
projectados sobre solo público 54,92 €

OBP Q12.7
7- Obras de alteração no interior de edifícios que impliquem modificações da forma dos telhados - por 
m2 0,39 €

OBP Q12.8 8- Taxas a acumular com a anterior:

OBP Q12.8a a) Prazo de execução - por cada período de 30 dias 7,66 €

QUADRO 13 (Q13)

Prorrogação de prazo

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q13.1 1- Prorrogação de prazo para emissão de alvará de licença 11,47 €

OBP Q13.2 2- Prorrogação de prazo para emissão de alvará de autorização de utilização 11,47 €

OBP Q13.3 3- Prorrogação do prazo para entrega de projectos de especialidades 11,47 €

OBP Q13.4
4- Prorrogação do prazo da licença de construção (averbamento ao alvará ou ao comprovativo da 
admissão da comunicação prévia iniciais):

OBP Q13.4a a) 1.ª Prorrogação – por cada período de 30 dias ou fracção (n.º 5 do artigo 58.º do RJUE) 7,66 €

OBP Q13.4b b) 2.ª Prorrogação – por cada período de 30 dias ou fracção (n.º 6 do artigo 58.º do RJUE) 7,66 €



QUADRO 14 (Q14)

Licença especial/ Comunicação prévia para conclusão de obras inacabadas 

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q14.1 1- Emissão da licença 50,01 €

OBP Q14.2 2- Taxa fixa - por cada mês ou fracção 7,66 €

QUADRO 15 (Q15)

Autorização de utilização e autorização de alteração da utilização

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

Autorização para habitação:

OBP Q15.1 1- Emissão de alvará de autorização de utilização 67,12 €

OBP Q15.1a a) Por cada fogo e seus anexos (a acumular à taxa anterior) 22,45 €

Outras autorizações de utilização:

OBP Q15.2 2- Emissão de alvará de autorização de utilização 67,12 €

OBP Q15.3 3- Taxas a acumular com a anterior:

OBP Q15.3a a) Comércio 37,42 €

OBP Q15.3b b) Serviços 37,42 €

OBP Q15.3c c) Indústria 37,42 €

OBP Q15.3d d) Armazéns agrícolas 22,45 €

OBP Q15.3e e) Outros fins 37,42 €

OBP Q15.3f f) Por cada 40 m2 de área bruta de construção ou fracção 0,78 €



Alteração da utilização:

OBP Q15.4 4- Admissão de comunicação prévia 46,24 €

OBP Q15.5 5- Emissão de alvará de autorização de alteração da utilização 66,20 €

QUADRO 16 (LZ16)

Estabelecimentos de restauração e/ou de bebidas, de produtos alimentares, não 
alimentares e de prestação de serviços

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP LZ16.1 1- Estabelecimentos: 

OBP LZ16.1a a) mera comunicação prévia de horário de funcionamento 16,22 €

OBP LZ16.1b b) mera comunicação prévia de alteração de horário de funcionamento 16,22 €

OBP LZ16.1c c) alterações excepcionais ao horário de funcionamento 12,50 €

OBP LZ16.2 2- Restauração e bebidas:

OBP LZ16.2a a) mera comunicação prévia de instalação de estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.2b
b) comunicação prévia com prazo da dispensa de requisitos de instalação/funcionamento de 
estabelecimento 57,81 €

OBP LZ16.2c c) comunicação de alteração do nome/insignia do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.2d d) comunicação de alteração do titular da exploração do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.2e e) comunicação de ampliação/redução da área de venda do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.2f f) mera comunicação prévia de alteração do ramo de atividade do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.2g g) comunicação de encerramento de estabelecimento 8,67 €

OBP LZ16.3
3- Comunicação prévia com prazo de serviços de restauração ou de bebidas com carácter não 
sedentário 57,81 €

OBP LZ16.4 4- Comércio e armazenagem de produtos alimentares: 



OBP LZ16.4a a) mera comunicação prévia de instalação de estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.4b
b) comunicação prévia com prazo da dispensa de requisitos de instalação/funcionamento de 
estabelecimento 57,81 €

OBP LZ16.4c c) comunicação de alteração do nome/insígnia do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.4d d) comunicação de alteração do titular da exploração do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.4e e) comunicação de ampliação/redução da área de venda do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.4f f) mera comunicação prévia de alteração do ramo de atividade 16,22 €

OBP LZ16.4g g) comunicação de encerramento de estabelecimento 8,67 €

OBP LZ16.5 5- Comércio e serviços com riscos para a saúde e segurança:

OBP LZ16.5a a) mera comunicação prévia de instalação de estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.5b
b) comunicação prévia com prazo da dispensa de requisitos de instalação/funcionamento de 
estabelecimento 57,81 €

OBP LZ16.5c c) comunicação de alteração do nome/insignia do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.5d d) comunicação de alteração do titular da exploração do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.5e e) comunicação de ampliação/redução da área de venda do estabelecimento 16,22 €

OBP LZ16.5f f) mera comunicação prévia de alteração do ramo de atividade 16,22 €

OBP LZ16.5g g) comunicação de encerramento de estabelecimento 8,67 €

QUADRO 17 (Q17)

Empreendimentos Turísticos

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q17.1 1- Informação prévia sobre a possibilidade de instalação de empreendimentos turísticos 124,33 €

OBP Q17.2 2- Licença para realização de operações urbanísticas referentes aos empreendimentos turísticos 124,33 €



OBP Q17.3
3- Admissão de comunicação prévia para realização de operações urbanísticas referentes aos 
empreendimentos turísticos 46,24 €

OBP Q17.5 5- Estabelecimentos Hoteleiros:

OBP Q17.5.1 5.1 Emissão de alvará de autorização de utilização para fins turísticos 153,44 €

OBP Q17.5.2 5.2 Por comunicação de abertura em caso de ausência de autorização de utilização 17,06 €

OBP Q17.5.3 5.3 À taxa prevista em 5.1, acresce:  

OBP Q17.5.3a a) Por cada unidade de ocupação 0,92 €

OBP Q17.5.3b b) Por cada vistoria para concessão de autorização de utilização turística 73,40 €

OBP Q17.5.3c c) Por cada averbamento ao alvará de autorização de utilização 32,39 €

OBP LZ17.6 6- Estabelecimentos de alojamento local:

OBP LZ17.6.1 6.1 Mera comunicação prévia 16,22 €

OBP LZ17.6.2 6.2 Placa identificativa do estabelecimento de alojamento local 26,94 €

OBP LZ17.6.3 6.3 Por vistoria 56,03 €

OBP Q17.7 7- Aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos

OBP Q17.7.1 7.1 Emissão de alvará de autorização de utilização para fins turísticos 153,44 €

OBP Q17.7.2 7.2 Por comunicação de abertura em caso de ausência de autorização de utilização 17,06 €

OBP Q17.7.3 7.3 À taxa prevista em 7.1, acresce:  

OBP Q17.7.3a a) Por cada unidade de alojamento 0,92 €

OBP Q17.7.3b b) Por cada vistoria para concessão de autorização de utilização turística 73,40 €

OBP Q17.7.3c c) Por cada averbamento ao alvará de autorização de utilização 31,64 €

OBP Q17.8 8- Conjuntos turísticos (resorts )



A taxa será determinada em função do tipo dos empreendimentos e estabelecimentos

OBP Q17.9 9- Empreendimentos de turismo no espaço rural

OBP Q17.9.1 9.1 Emissão de alvará de autorização de utilização para fins turísticos 153,44 €

OBP Q17.9.2 9.2 Por comunicação de abertura em caso de ausência de autorização de utilização 17,06 €

OBP Q17.9.3 9.3 À taxa prevista em 9.1, acresce:  

OBP Q17.9.3a a) Por cada quarto 0,92 €

OBP Q17.9.3b b) Por cada vistoria para concessão de autorização de utilização turística 124,33 €

OBP Q17.9.3c c) Por cada averbamento ao alvará de autorização de utilização 39,00 €

OBP Q17.10 10- Parques de campismo e de caravanismo

OBP Q17.10.1 10.1 Emissão de alvará de autorização de utilização para fins turísticos 153,44 €

OBP Q17.10.2 10.2 Por comunicação de abertura em caso de ausência de autorização de utilização 17,06 €

OBP Q17.10.3 10.3 À taxa prevista em 10.1, acresce:  

OBP Q17.10.3aa) Por cada vistoria para concessão de autorização de utilização turística 76,71 €

OBP Q17.10.3bb) Por cada averbamento ao alvará de autorização de utilização 39,00 €

OBP Q17.11 11- Empreendimentos de turismo de natureza

OBP Q17.11.1 11.1 Emissão de alvará de autorização de utilização para fins turísticos 153,44 €

OBP Q17.11.2 11.2 Por comunicação de abertura em caso de ausência de autorização de utilização 17,06 €

OBP Q17.11.3 11.3 À taxa prevista em 11.1, acresce:  

OBP Q17.11.3aa) Por cada quarto 0,92 €

OBP Q17.11.3bb) Por cada vistoria para concessão de autorização de utilização turística 124,33 €



OBP Q17.11.3cc) Por cada averbamento ao alvará de autorização de utilização 8,04 €

QUADRO 18 (Q18)

Entrada de processos e prestação de informações

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q18.1 1- Por cada requerimento 6,74 €

OBP Q18.2
2- Pedido de informação sobre o estado dos processos, com especificação dos actos já praticados e 
do respectivo conteúdo, bem como daqueles que ainda devam sê-lo, e prazos correspondentes 11,48 €

OBP Q18.3 3- Apreciação de projectos:

OBP Q18.3a a) Projectos de arquitectura – cada 35,36 €

OBP Q18.3b b) Projectos de especialidades – cada 6,74 €

OBP Q18.3c c) Alterações a projectos, ou a telas finais – cada 21,22 €

OBP Q18.3d d) Reapreciação de projectos – cada 29,29 €

Nota: Aos valores dos n.os 2, 3 e 4  deverá ser acrescido o montante do n.º 1.

QUADRO 19 (Q19)

Ocupação da via pública por motivo de obras

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q19.1 1- Tapumes ou outros resguardos:

OBP Q19.1a a) Por cada período de 30 dias ou fracção 5,35 €

OBP Q19.1b b) Por m2 ou fracção de superfície da via pública 6,13 €

OBP Q19.2 2- Andaimes (só na parte não defendida por tapumes):

OBP Q19.2a a) Por andar ou pavimento a que correspondam 0,77 €



OBP Q19.2b b) Por m2 ou fracção de superfície da via pública 6,13 €

OBP Q19.2c c) Por cada período de 30 dias ou fracção 5,35 €

OBP Q19.3
3- Caldeiras, amassadouros, depósitos de entulho ou de materiais, bem como outras ocupações 
autorizadas fora dos resguardos ou tapumes

OBP Q19.3a a) por m2 45,93 €

OBP Q19.3b b) por cada 30 dias ou fracção 5,35 €

QUADRO 20 (Q20)

Vistorias

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q20.1 1- Por cada vistoria realizada no âmbito do RJUE não especificada nos quadros supra 67,65 €

Acresce a este montante:

OBP Q20.1a a) Por cada fogo ou unidade de ocupação e seus anexos 38,26 €

OBP Q20.1b b) Repetição da vistoria para verificação das condições impostas 45,87 €

OBP Q20.2 2- Outras vistorias não previstas nos números anteriores 76,51 €

QUADRO 21 (Q21)

Operações de destaque

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q21.1 1- Por pedido ou reapreciação 6,74 €

OBP Q21.2 2- Pela emissão da certidão de aprovação 11,47 €



QUADRO 22 (Q22)

Assuntos Administrativos

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q22.1.1 1.1 Fotocópia simples de peças escritas, por folha:

OBP Q22.1.1a a) não excedendo uma lauda ou face 0,21 €

OBP Q22.1.1b b) por cada lauda ou face além da primeira, ainda que incompleta 0,16 €

OBP Q22.1.2 1.2 Fotocópia autenticada de peças escritas, por folha:

OBP Q22.1.2a a) não excedendo uma lauda ou face 11,48 €

OBP Q22.1.2b b) por cada lauda ou face além da primeira, ainda que incompleta 0,35 €

OBP Q22.2 2- Conferência e autenticação de documento - Por cada folha 2,82 €

OBP Q22.3
3- Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos necessários à substituição dos que
tenham sido extraviados ou estejam em mau estado  - cada documento 3,54 €

OBP Q22.4.1 4.1 Declarações diversas (por cada) 1,06 €

OBP Q22.4.2 4.2 Declarações - necessidade da utilização de explosivos (por cada) 91,26 €

OBP Q22.5
5- Fornecimento de cópias de desenhos de projectos de obras particulares ou outros existentes no
Arquivo Municipal (por cada):

OBP Q22.5a a) cópia simples 4,57 €

OBP Q22.5b b) cópia autenticada 4,57 €

OBP Q22.6 6- Fornecimento de plantas topográficas, ou outras em suporte informático, por folha:

OBP Q22.6a a) em formato A 4 6,73 €

OBP Q22.6b b) em formato A 3 13,41 €

OBP Q22.6c c) em formato superior 33,57 €



OBP Q22.8 8- Certidões:

OBP Q22.8a a) de teor ou fotocópias, não excedendo uma lauda 3,54 €

OBP Q22.8b b) por cada lauda além da primeira, ainda que incompleta 1,42 €

OBP Q22.8c c) narrativas 6,86 €

OBP Q22.9 9- Fornecimento de modelos de aviso de licenciamento/ comunicação prévia de obras:

OBP Q22.9a a) por cada 14,14 €

OBP Q22.10 10- Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade - Cada livro 7,10 €

OBP Q22.11 11- Termos de responsabilidade, identidade, idoneidade, justificação administrativa ou semelhantes

OBP Q22.11a  a) cada termo 7,10 €

OBP Q22.12 12- Livro de obras 6,87 €

OBP Q22.13 13- Arquivo da Ficha Técnica de Habitação (por habitação ou fracção) 11,47 €

OBP Q22.14 14- Marcações de alinhamentos e nivelamento em terreno confinante com a via pública ou outro - 

OBP Q22.14a a) Por cada 10 metros lineares ou fracção 21,22 €

OBP Q22.15
15- Emissão de certidão da aprovação de edifício em regime de propriedade horizontal - Por cada fogo
ou unidade de ocupação 15,30 €

OBP Q22.16 16- Licenciamento de recursos geológicos:

OBP Q22.16a Taxa fixada pela legislação em vigor

OBP Q22.17 17- Licenciamentos no âmbito da florestação:

OBP Q22.17a 17.a) para acção de destruição do revestimento vegetal que não tenha fins agrícolas 14,14 €

OBP Q22.17b
17.b) para acções de aterros ou escavação que conduzam a alterações do relevo natural e das
camadas de solo arável

OBP Q22.17c 17.c) desde que se destinem à florestação com espécies de crescimento rápido, por hectare ou fracção 30,09 €



OBP Q22.17d d) mais de 5 ha até 10 ha 10,39 €

OBP Q22.17e e) mais de 10 ha até 20 ha 10,57 €

OBP Q22.17f f) mais de 20 ha 10,75 €

OBP Q22.18 18- Outros averbamentos em Alvarás (não especificados nos quadros que antecedem) 21,23 €

QUADRO 23 (Q23)

Licenciamento de áreas de serviço a instalar na rede viária municipal

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q23 Construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de áreas de serviço:

OBP Q23.1 1- Licença de funcionamento 621,61 €

OBP Q23.2 2- Vistoria para efeitos de funcionamento – por cada uma 155,39 €

OBP Q23.3 3- Renovação da licença de funcionamento 466,21 €

OBP Q23.4 4- Averbamentos – por cada um 93,23 €

QUADRO 24 (LZ24)

Instalação de armazenamento de produtos de petróleo, instalação de postos de 
abastecimento de combustível não localizados na rede viária regional e nacional e 

rede de distribuição de GPL 
DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP LZ24.1 1- Instalação de armazenamento de produtos de petróleo:

OBP LZ24.1a a) autorização de utilização 28,34 €

OBP LZ24.1b b) comunicação de acidente 8,67 €

OBP LZ24.1c c) comunicação de alterações à autorização de utilização 8,67 €



OBP LZ24.1d d) comunicação de cessação da atividade 8,67 €

OBP LZ24.1e e) reclamação 21,71 €

OBP LZ24.2 2- Posto de abastecimento de combustível não localizado na rede viária regional e nacional:

OBP LZ24.2a a) autorização de utilização 24,08 €

OBP LZ24.2b b) comunicação de acidente 8,67 €

OBP LZ24.2c c) comunicação de alterações à autorização de utilização 8,67 €

OBP LZ24.2d d) comunicação de cessação da atividade 8,67 €

OBP LZ24.2e e) reclamação 21,71 €

OBP LZ24.3 3- Rede de distribuição de GPL de capacidade inferior a 50 m3

OBP LZ24.3a a) autorização de execução e funcionamento 23,65 €

OBP LZ24.3b b) comunicação de acidente 8,67 €

OBP LZ24.3c c) reclamação 21,71 €

QUADRO 25 (Q25)

Sistema da Indústria Responsável

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q25.1 1- Mera comunicação prévia 16,22 €

OBP Q25.2 2- Por vistoria 56,03 €

OBP Q25.3 3- Selagem e desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos 34,47 €

QUADRO 26 (Q26)



Bloqueamento, remoção e depósito de veículos

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q26.1 1- Bloqueamento de veículo 

OBP Q26.1a a) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes 18,67 €

OBP Q26.1b b) Veículos ligeiros 37,29 €

OBP Q26.1c c) Veículos pesados 74,60 €

OBP Q26.2 2- Remoção de ciclomotores e outros veículos a motor não previstos nos números seguintes 

OBP Q26.2a a) Dentro de uma localidade 24,88 €

OBP Q26.2b
b) Fora ou a partir de fora de uma localidade, até máximo de 10 Km contados desde o local da
remoção até ao local de depósito do veículo 37,29 €

OBP Q26.2c c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada Km percorrido para além dos primeiros 10 0,99 €

OBP Q26.3 3- Remoção de veículos ligeiros 

OBP Q26.3a a) Dentro de uma localidade 62,16 €

OBP Q26.3b
b) Fora ou a partir de fora de uma localidade, até máximo de 10 Km contados desde o local da
remoção até ao local de depósito do veículo 74,60 €

OBP Q26.3c c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada Km percorrido para além dos primeiros 10 1,25 €

OBP Q26.4 4- Remoção de veículos pesados 

OBP Q26.4a a) Dentro de uma localidade 124,33 €

OBP Q26.4b
b) Fora ou a partir de fora de uma localidade, até máximo de 10 Km contados desde o local da
remoção até ao local de depósito do veículo 149,18 €

OBP Q26.4c c) Na hipótese prevista na alínea anterior, por cada Km percorrido para além dos primeiros 10 2,48 €

OBP Q26.5 5- Pelo depósito de um veículo, por cada período de 24 horas, ou parte desse período

OBP Q26.5a a) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previstos nas alíneas seguintes 6,23 €

OBP Q26.5b b) Veículos ligeiros 12,43 €



OBP Q26.5c c) Veículos pesados 24,88 €

QUADRO 27 (Q27)

TAXAS DIVERSAS

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP Q27.1
1- Taxas devidas pelas inspecções a ascensores, montacargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, 
cada

OBP Q27.1a a) Inspecção periódica de ascensores; 143,32 €

OBP Q27.1b b) Inspecção extraordinária de ascensores; 143,32 €

OBP Q27.1c c) Reinspecção de ascensores; 143,32 €

OBP Q27.1d d) Inquérito a acidentes com ascensores; 145,35 €

OBP Q27.2 2- Instalação de infra-estruturas de suporte de estações de radiocomunicação; 38,34 €

QUADRO 28 (LZ28)

LICENCIAMENTO ZERO

DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL

OBP LZ28.1 1. Mera comunicação prévia:

OBP LZ28.1a a) Apreciação dos elementos instrutórios submetidos via "Balcão do Empreendedor" 16,22 €

OBP LZ28.1b b) Reapreciação dos elementos instrutórios submetidos via "Balcão do Empreendedor" 13,03 €

OBP LZ28.2 2. Comunicação prévia com prazo:

OBP LZ28.2a a) Apreciação dos elementos instrutórios submetidos via "Balcão do Empreendedor" 57,81 €

OBP LZ28.2b b) Reapreciação dos elementos instrutórios submetidos via "Balcão do Empreendedor" 34,59 €

OBP LZ28.3 3. Vistorias:



OBP LZ28.3a a) Por vistoria 56,03 €

Atualização efetuada em:                                                        .                             O Responsável:                                               .


