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Art.103.º
Regime do exercício da atividade de exploração de máquinas de diversão:
1 - Registo de máquinas de diversão - por cada máquina
2 - Segunda via do registo de máquinas de diversão - por cada máquina
3 - Averbamento por alteração de proprietário – por cada máquina
Art.104.º
Exercício da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva e de
divertimentos públicos, nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre:
1 - Provas desportivas – Emissão de licença
2 - Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos – Emissão de licença
3 - Fogueiras Populares (Santos Populares) – Emissão de licença
Art.105.º
Realização de queimadas – Emissão de licença
Art.106.º
Certificado de Registo para cidadão da UE/EEE/Suíça
Taxa fixada pela Portaria n.º 1334-D/2010, de 31 de dezembro, a que se referem os
artigos 14.º e 29.º da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto (cabe ao Município 50% da taxa
e 50% para o S.E.F).
1 - Pela emissão do certificado de registo
2 - 2.ª via, em caso de extravio, roubo ou deterioração do certificado (acresce à taxa de
emissão referida no número anterior)
3 - 2.ª via por mudança de residência
4 - Na primeira emissão do certificado de registo a menores de 6 anos, ao abrigo das
disposições referidas nos números anteriores, a taxa aplicável é reduzida em 50 %.
Art.107.º
Ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 50 cc e veículos agrícolas
1 - Pela emissão de certidão sobre as características dos veículos
2 - Pela emissão de certidão sobre a licença de condução
Art.º 108.º
Aditamento aprovado em Reunião de Câmara de17/06/2014 e Reunião da Assembleia
Municipal de 27/06/2014.
1 - Taxa pelo uso privativo, em regime de subconcessão, dos espaços integrados na
construção relativa à requalificação da envolvente do Forte de Santa Catarina e Porto
de recreio:
a) Estabelecimento 1 – por mês
b) Estabelecimento 2 – por mês
c) Estabelecimento 3 – por mês

Aprovado em Reunião da Câmara Municipal
24-02-2014

Aprovado em sessão da Assembleia Municipal
28/02/2014

85,70 €
8,10 €
48,80 €

d)
d)
d)

19,10 €
5,60 €
9,60 €

d)
d)
d)

6,70 €

d)

15,00 €

d)

10,00 €
15,00 €

d)
d)

5,10 €
5,10 €

d)
d)

139,00 €
169,00 €
169,00 €

c)
c)
c)

O Presidente da Câmara

