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REGULAMENTO E TABELA GERAL DE TAXAS 

PREÂMBULO 

A Lei nº 53-E/2006, de 29 de Dezembro, aprovou o regime das taxas das Autarquias Locais, 
estabelecendo no seu artigo 17º: 

“ As taxas para as autarquias locais atualmente existentes são revogadas no início do segundo 
ano financeiro subsequente à entrada em vigor da presente lei, salvo se, até esta data: 

a)   Os regulamentos vigentes forem conformes ao regime jurídico aqui disposto; 

b)   Os regulamentos vigentes forem alterados de acordo com o regime jurídico aqui previsto.” 

Mostra-se, assim, necessário conformar a prática administrativa à legalidade e, nessa medida, 
encontrar um quadro de critérios objetivos e uniformes para a fixação das taxas que constituem 
receitas próprias da freguesia e que são indispensáveis à prossecução dos fins e das atribuições 
legais. 

Na fixação das taxas foram levados em conta critérios económico-financeiros, em obediência ao 
disposto na alínea c) do Artigo 8º da Lei nº 53-E/2006, bem como os princípios da equivalência 
jurídica e da justa repartição dos encargos públicos, expressos nos artigos 4º e 5º do mesmo 
diploma. 

REGULAMENTO E TABELA GERAL DE TAXAS 

Em conformidade com o disposto na Lei das Autarquias Locais (Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, 
na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 janeiro), e tendo em vista o estabelecido na Lei das 
Finanças Locais (Lei n.º 2/2007 de 15 janeiro) e no Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais (Lei n.º 53-E/2006 de 29 dezembro), assim como no novo Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (Lei nº.75/13 de 12 setembro) é aprovado o Regulamento e tabela de taxas em vigor na 
União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
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Objeto 

O presente regulamento e tabela anexa têm por finalidade fixar os quantitativos a cobrar por todas 
as atividades da União de Freguesias no que se refere à prestação concreta de um serviço 
público local e na utilização privada de bens do domínio público e privado da Freguesia. 

Artigo 2.º 

Sujeitos 

1 – O sujeito ativo da relação jurídico-tributária, titular do direito de exigir aquela prestação é a 
União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor. 

2 – O sujeito passivo é a pessoa singular ou coletiva e outras entidades legalmente equiparadas 
que estejam vinculadas ao cumprimento da prestação tributária. 

3 – Estão sujeitos ao pagamento de taxas o Estado, as Regiões Autónomas, as Autarquias 
Locais, os fundos e serviços autónomos e as entidades que integram a setor empresarial do 
Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquia Locais. 

Artigo 3.º 

Isenções e reduções gerais 
 

– Isenções e reduções 

1- Estão isentas do pagamento de taxas e de outras receitas da Freguesia, as pessoas colectivas 
de direito público ou de direito privado às quais a lei confira tal isenção. 

2 – Estão isentos do pagamento de taxas devidas pelo registo e licença de canídeos: 

a) Os invisuais e amblíopes relativamente a cães-guia; 

b) O Estado, corpos administrativos, organismos de beneficência e de utilidade pública 
relativamente a cães guarda de estabelecimentos; 

3 - A Junta de Freguesia pode dispensar ou reduzir parcialmente o pagamento das taxas e de 
outras receitas da Freguesia devidas pelas pessoas singulares em situação de comprovada 
insuficiência económica. 

4. Para beneficiar da dispensa ou da redução previstas no número anterior, o requerente deve 
fundamentar devidamente o pedido e juntar a documentação comprovativa do estado ou situação 
em que se encontre, nomeadamente, a seguinte: 
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a) Declaração do IRS; 

b) Declarações de autoridades sanitárias e ou de outras com competências nas áreas da  
solidariedade social e da segurança social; 

c) Certidão de teor matricial e de registo predial dos prédios rústicos e urbanos, e certidão de  teor 
do registo comercial e registo automóvel comprovativo de bens de que é proprietário. 

5 - A Junta de Freguesia pode dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento 
fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas da Freguesia devidas pelas pessoas 
colectivas de direito público e de direito privado, nomeadamente, as associações culturais, 
desportivas, recreativas, instituições particulares de solidariedade social, cooperativas ou outras 
entidades e organismos privados, desde que prossigam na área da Freguesia fins de interesse 
eminentemente público, ou como tal considerado por deliberação expressa da Junta de Freguesia. 

6 - Para efeitos do disposto nos nºs 3 e 5 do presente artigo, a deliberação da Junta de Freguesia 
sobre a dispensa ou a redução do pagamento das taxas e de outras receitas da Freguesia deve 
ser sempre fundamentada, debruçando-se especificadamente sobre as razões para o deferimento 
ou indeferimento do pedido apresentado e sobre, se for caso disso, a graduação da redução a 
conceder. 

7 - Para determinar o rendimento per capita do agregado familiar do requerente será calculado um 
duodécimo do rendimento total anual do agregado familiar, procedendo-se à divisão deste 
duodécimo pelo número de elementos que compõem o agregado familiar do requerente. 
 
8 - Para a determinação do rendimento total anual a que se refere o artigo anterior, devem os 
serviços exigir a apresentação da última declaração do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares ou, na falta deste, os 2 últimos recibos de vencimento e/ou os comprovativos das 
pensões auferidas por todos os elementos do agregado familiar, devendo neste caso o 
rendimento total anual ser calculado na base da seguinte fórmula: Rendimento Mensal X 14 
meses / 12 meses. 
 
9 - Caso o requerente declare não possuir qualquer dos documentos a que alude o número 
anterior, deverá, em sua substituição, apresentar declaração da Segurança Social em como não 
aufere qualquer subsídio e declaração das Finanças em como não possui bens nem rendimentos 
(devendo apresentar tantas declarações quantos os elementos do agregado familiar). 
 
10 - Poderão as taxas em causa ser objeto de redução ou isenções nos seguintes termos: 
 
a) Isenção Parcial - se o rendimento per capita do agregado familiar do requerente for igual ou 
inferior a um salário mínimo nacional e superior ao valor mínimo mais elevado da pensão de 
reforma do regime geral da segurança social, a taxa a aplicar será correspondente a 50% do valor 
da taxa devida; 
 
b) Isenção Total – se o rendimento per capita do agregado familiar do requerente for igual ou 
inferior ao valor mínimo mais elevado da pensão de reforma do regime geral da segurança social, 
será concedida isenção total do pagamento da taxa devida. 
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11 - As isenções referidas nos números que antecedem não dispensam os interessados de 
requererem à Junta de Freguesia as necessárias licenças, quando exigidas, nos termos da lei ou 
dos regulamentos. 

 
12 – São passados gratuitamente os atestados ou certidões requeridos com as seguintes 
finalidades: 

a) – Para fins eleitorais; 
b) – Para fins de assistência ou beneficência, incluindo a obtenção de pensões do Estado ou das 
autarquias locais; 

CAPÍTULO II 

TAXAS e LICENÇAS 

Artigo 4.º 

Taxas e Licenças 

A Junta de Freguesia cobra taxas pelos seguintes serviços prestados à população: 

a) Serviços administrativos: Certificação de fotocópias, emissão de atestados, declarações, 
certidões, licenciamento de atividades diversas e emissão de outros documentos; 

b) Licenciamento e registo de canídeos e gatídeos;  

c) Pela gestão de equipamentos cuja administração cabe à Junta de Freguesia, tais como, 
equipamentos desportivos, recreativos e outros; 

d) Outros serviços prestados à comunidade. 

e) A fundamentação económico financeira das taxas tem como base o tempo médio de execução 
dos mesmos, bem como a incorporação de outros custos, tais como edifícios, equipamentos e 
custos gerais, que são imputáveis em função do referido tempo médio de execução, ou, no caso 
de ocupação privativa de um espaço público, o custo é em função de tempo e do espaço 
ocupado. A fundamentação de cada uma das taxas em concreto consta do anexo I ao presente 
regulamento. 

f) O valor de cada taxa resulta da aplicação do custo determinado em e), podendo o mesmo 
beneficiar de redução parcial, caso em que se encontra evidenciado em cada uma das taxas. A 
tabela com o custo, redução e valor consta do anexo I ao presente regulamento. 

 



UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR 

 

 

______________________________________________________________________ 

Regulamento e Tabelas Geral de Taxas 

 

6 

Artigo 5.º 

Serviços Administrativos 

1 - As taxas de certificação de fotocópias que constam do anexo I têm por base o valor constante 
do Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado aprovados pelo Decreto-Lei nº 
8/2007, de 17 de janeiro. 

2- A fórmula de cálculo é a seguinte: 

a) Certificação de fotocópias e respetiva conferência – até 4 páginas, inclusive, 45% do valor 
constante do Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado. 

b) A partir da 5ª página por cada página a mais, 10% do valor constante do Regulamento 
Emolumentar dos Registos e do Notariado. 

3 - As taxas a cobrar pelos Serviços Administrativos que constam no Anexo I e referentes aos 
documentos de interesse particular, nomeadamente, atestados, certidões, declarações, termos de 
identidade, de justificação administrativa ou quaisquer outros documentos análogos, devem ser 
requeridos previamente ao presidente da Junta de Freguesia, com a indicação precisa do tipo de 
documento que é pretendido. 
 
4 - A fórmula de cálculo é a seguinte: 
TSA = tme x vh + ct 
tme: tempo médio de execução; 
vh: valor hora do funcionário, tendo em consideração o índice da escala salarial; 
ct: Custo total necessário para a prestação do serviço (inclui material de escritório, consumíveis, 
etc); 
 
5 - Sendo que a taxa a aplicar é 0,50 horas x vh + ct   para os atestados, certidões, declarações e 
outros documentos. 
 
6 – O valor das taxas a liquidar, resultante da aplicação das fórmulas, quando expresso em 
cêntimos, deverá ser arredondado, por excesso, para o valor mais próximo. 
 
7 - Os valores constantes do n.º 5 são atualizados anual e automaticamente, tendo em atenção a 
taxa de inflação. 
 
8 - De todas as taxas cobradas pela autarquia, será emitido recibo próprio / guia de receita. 

Artigo 6º 

Certificado de construção anterior a 1951 e a 1989 
 

Tendo em conta a existência de construções anteriores a 1951 e a 1989 relativamente às quais 
não existe documento que titule a construção do edifício, tornando bastante difícil, se não 
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impossível, a concretização de negócios jurídicos por falta de licença de habitação, cabe às 
Juntas de Freguesia o importante papel de reunir a prova documental e testemunhal que permita 
aos cidadãos fazer prova desse fato. 

Contudo e pela importância do documento emitido pelas Juntas de Freguesia o qual substitui a 
própria licença de habitação e permite a celebração de transmissões onerosas dos imóveis, a 
contracção de mútuos bancários e a própria constituição de hipotecas sobre os mesmos, importa 
não só rodear a sua emissão de um apurado rigor na recolha das provas como também evitar a 
banalização do mesmo. 

Assim, pela emissão do certificado de construção anterior a 1951 e a 1989 será cobrada a taxa 
única de € 35,00, actualizada anual e automaticamente de acordo com a taxa oficial de inflação. 

Artigo 7.º 

Licenciamento e Registo de Canídeos e Gatídeos 

1 – As taxas de registo e licenças de canídeos e gatídeos, constantes do anexo II, são indexadas 
à taxa N de profilaxia médica, conforme estabelecido no nº 2 do artigo 2º da Portaria nº 264/2013, 
de 16 de Agosto, as constantes no despacho do Ministério do Estado e das Finanças e da Ministra 
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, nº 6756/2012, publicado no 
Diário da República, 2ª série, nº 97 de 18.05.2012, não podendo exceder o triplo deste valor e 
varia consoante a categoria do animal, conforme Portaria nº 421/2004, de 24 de Abril. 

2 – A fórmula de cálculo é a seguinte: 

a) Registo, 25% da taxa N de profilaxia médica. 

b) Licença da categoria A (cão de companhia), 125% da taxa N de profilaxia médica. 

c) Licenças das categorias B (cão com fins económicos) e E (cão de caça), 100% da taxa N de 
profilaxia médica. 

d) Licenças da categoria G (cão potencialmente perigoso) 150% da taxa N de profilaxia 
médica. 

e) Licenças da categoria H (cão perigoso): 175% da taxa N de profilaxia médica. 

f) Licenças da categoria I (gatídeos), 125% da taxa N de profilaxia médica. 

3 – Os cães classificados nas categorias C, D e F estão isentos de qualquer taxa. 

4 – O valor da taxa N de profilaxia médica é atualizado, anualmente, por Despacho Conjunto. 
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Artigo 8.º 

Concessão de Licença para Venda Ambulante de Lotari as 

1 – Os procedimentos para o licenciamento da atividade de venda ambulante de lotarias estão 
definidos no Regulamento da Freguesia para o licenciamento de atividades diversas.  

2 – As taxas pagas pela concessão de licenças para venda ambulante de lotarias, constantes no 
anexo III, têm por base de cálculo a seguinte fórmula: 

TVAL = tme×vh + cu + y 

Em que, 

TVAL: Taxa de Venda Ambulante de Lotarias 

tme: tempo médio de execução; 

vh: valor hora do funcionário; 

cu: custo unitário para a prestação do serviço (inclui material de escritório, consumíveis, etc.); 

y: custo da emissão do cartão. 

Artigo 9.º 

Concessão de Licença para Arrumadores de Automóveis  

1 – Os procedimentos para o licenciamento da atividade de arrumador de automóveis estão 
definidos no Regulamento da Freguesia para o licenciamento de atividades diversas. 

2 – As taxas pagas pela concessão de licença para arrumadores de automóveis, constantes na 
tabela III, têm por base de cálculo a seguinte fórmula: 

TAA = (tme×vh + ct + y)×td 

Em que, 

TAA: Taxa de Arrumador de Automóveis 

tme: tempo médio de execução; 

vh: valor hora do funcionário; 

ct: custo unitário para a prestação do serviço (inclui material de escritório, consumíveis, etc.); 

y: custo da emissão do cartão; 

td: taxa de desincentivo à atividade  
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Artigo 10.º 

Concessão de Licença para Realização de Atividades Ruidosas de Carácter Temporário 

1 – Os procedimentos de licenciamento para a realização de atividades ruidosas de carácter 
temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes na via pública, 
jardins e outros lugares públicos ao ar livre estão definidos no Regulamento da Freguesia para o 
licenciamento de atividades diversas. 

2 – As taxas pagas pela concessão de licenças para realização de atividades ruidosas de carácter 
temporário, constantes da tabela III, têm por base de cálculo a seguinte fórmula: 

TAR = tme×vh + cu 

Em que, 

TAR: Taxa de Atividades Ruidosas 

tme: tempo médio de execução; 

vh: valor hora do funcionário; 

cu: custo unitário para a prestação do serviço (inclui material de escritório, consumíveis, etc.). 

3 - Será concedida a isenção do pagamento referido no número 2 a instituições, colectividades, 
associações e comissões de festas sem fins lucrativos, pertencentes à freguesia. 

Artigo 11º 

Utilização das Instalações 

1-A taxa de utilização do salão do Pólo da Junta de Freguesia, do Recinto das Festas e do 
Polidesportivo em Vale de Açor, consta do anexo IV e tem como base de cálculo o tempo médio 
de execução do serviço administrativo (atendimento, registo, produção) mais o valor dos custos de 
manutenção e utilização das instalações (electricidade, alarme, água, limpeza, etc.):  

a) A fórmula de cálculo é a seguinte: TU=tsa+(cmu x h), em que tsa é a taxa do serviço 
administrativo, cmu é o valor do custo de manutenção e utilização, e h o tempo de utilização 
requerido.  

b) A fórmula de cálculo da tsa é a seguinte: TSA=tme x vh + ct, em que tme é o tempo médio de 
execução, vh é o valor hora do funcionário, tendo em consideração o índice da escala salarial, e ct 
é o Custo total necessário para a prestação do serviço (inclui material de escritório, consumíveis, 
etc); sendo que a taxa do serviço administrativo a aplicar de 0,5 x vh + ct.  

 

 



UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR 

 

 

______________________________________________________________________ 

Regulamento e Tabelas Geral de Taxas 

 

10 

Artigo 12.º 

Validade das Licenças 

1 – As licenças concedidas ao abrigo da tabela de taxas anexa caducam pelo decurso do prazo 
pelo qual foram concedidas, excepto se, entretanto, quando legalmente possível, for renovado o 
seu prazo.  

2 – Os prazos das licenças contam-se nos termos da alínea c) do artigo 279.º do Código Civil. 

3 – Para além dos motivos referidos supra, as licenças caducam ainda por determinação legal, por 
decisão judicial ou por decisão administrativa. 

Artigo 13º 

Atualização de Valores 

1 - A Junta de Freguesia, sempre que entenda conveniente, poderá propor à Assembleia de 
Freguesia a atualização extraordinária ou alteração das taxas previstas neste regulamento, 
mediante fundamentação económico - financeira subjacente ao novo valor. 

2 - Os valores são atualizados anual e automaticamente tendo em atenção a taxa de inflação, 
salvo deliberação em contrário da Assembleia de Freguesia ou taxas indexadas a outras índices. 

3 – As taxas são atualizadas, de acordo com o número anterior, para a dezena de cêntimos 
superior. 

 

 

CAPÍTULO III 

LIQUIDAÇÃO, COBRANÇA E PAGAMENTO 

Artigo 14.º 

Pagamento 

1 – A relação jurídico-tributária extingue-se através do pagamento da taxa. 

2 – As prestações tributárias são pagas em moeda corrente ou por cheque, transferência ou por 
outros meios previstos na lei e pelos serviços. 
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3 – Salvo disposição em contrário, o pagamento das taxas será efetuado antes ou no momento da 
prática de execução do ato ou serviços a que respeitem. 

4 – O pagamento das taxas é feito mediante recibo / guia de receita a emitir pela Junta de 
Freguesia. 

Artigo 15.º 

Incumprimento 

1 – São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de pagamento das 
taxas. 

2 – A taxa legal (Decreto-Lei n.º 73/99 de 16 Março) de juros de mora é de 1%, se o pagamento 
se fizer dentro do mês do calendário em que se verificou a sujeição aos mesmos juros, 
aumentando-se uma unidade por cada mês de calendário ou fração se o pagamento se fizer 
posteriormente. 

3 – O não pagamento voluntário das dívidas é objeto de cobrança coerciva através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 16.º 

Arredondamentos 
 

Para cálculo do valor final devido em cada situação e após a aplicação das fórmulas adequadas, 
poderá ser efetuado arredondamento à casa decimal mais próxima. 

Artigo 17.º 

Garantias 

1 – Os sujeitos passivos das taxas podem reclamar ou impugnar a respectiva liquidação. 

2 – A reclamação deverá ser feita por escrito e dirigida à Junta de Freguesia, no prazo de 30 dias 
a contar da notificação da liquidação. 

3 – A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida 
no prazo de 60 dias. 
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4 – Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o Tribunal Administrativo e 
Fiscal da área da Freguesia, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento. 

5 – A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação prevista no n.º 2. 

Artigo 18.º 

Legislação Subsidiária 

Em tudo quanto não estiver, expressamente, previsto neste regulamento são aplicáveis, 
sucessivamente: 

a)     Lei n.º 53-E/2006 de 29 de Dezembro; 

b)     A Lei das Finanças Locais; 

c)      A Lei Geral Tributária; 

d)     A Lei das Autarquias Locais; 

e)      O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; 

f)       O Código de Procedimento e de Processo Tributário; 

g)     O Código de Processo Administrativo nos Tribunais Administrativos; 

h)      O Código do Procedimento Administrativo. 

 
 
 

Artigo 19.º 
 

Revogação 
 

Consideram-se revogados o regulamento e anterior tabela de taxas em vigor na Freguesia 
passando a vigorar o presente documento. 

Artigo 20.º 

Entrada em Vigor 
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O presente regulamento entra em vigor a 1 de Janeiro de 2015 e após a sua publicação em edital 
a afixar no edifício da sede e pólos da Junta de Freguesia. 

ANEXO I 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
(6ª Posição Remuneratória, Nível 11 – 5,74 €/hora) 

 
 

Designação  Valor  

Certificação de fotocópias e respetiva conferência – 
até 4 páginas, inclusive 

€ 10,00 

A partir da 5ª,por cada página a mais € 2,20 

Atestados, certidões, declarações e outros 
documentos (incluindo fotocópias para o processo) 

€ 4,00 

Averbamentos € 4,00 

Fotocópias de documentos arquivados (cada página) € 4,00 

Certificado de construção antes de 1951 e de 1989 € 35,00 

Restantes documentos Isento 

Todos os documentos destinados a fins militares Isento 

Fotocópias:  

A4 – preto e branco € 0,10 

A3 – preto e branco € 0,20 

A4 – Cores € 0,60 

A3 – Cores € 1,30 

Plastificação de cartões (cada um) € 0,50  

Envio de faxes nacionais (por página) € 1,00  

Envio de faxes internacionais (por página) € 2,00  

Encadernações (cada uma) € 2,00  

          a) Fotocópias de documentação pessoal – Grátis.  

ANEXO II 
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Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos 

Designação dos documentos e serviços Valor 

Registo € 1,25 

Licenciamento – Categoria A – Cão de Companhia € 6,25 

Licenciamento – Categoria B – Cão com fins económicos € 5,00 

Licenciamento – Categoria E – Cão de Caça € 5,00 

Licenciamento – Categoria G – Cão potencialmente perigoso € 7,50 

Licenciamento – Categoria H – Cão perigoso € 8,75 

Licenciamento – Categoria I – Gato € 6,25 

ANEXO III 

Licenciamento de Atividades Diversas 

Designação Valor 

Licença para venda ambulante de lotarias (anual) € 15,00 

Licença para arrumador de automóveis (anual) € 15,00 

Licença para atividades ruidosas de carácter temporário que 
respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e 
bailes 

€ 25,00 

 

ANEXO IV 

Utilização das Instalações  

Designação  Valor 

Utilização do Salão do Pólo da JF em Vale de Açor para 
particulares, entidades ou Instituições sem fins lucrativos, s/ ar 
condicionado / dia 

€ 50,00  (a) 

Utilização do Salão do Pólo da JF em Vale de Açor para 
particulares, entidades ou Instituições com fins lucrativos, c/ ar 
condicionado / dia 

€ 100,00 (a) 

Utilização do Recinto das Festas em Vale de Açor, para 
naturais ou residentes da Freguesia quer sejam particulares, 
entidades ou Instituições sem fins lucrativos / dia 

€ 50,00 (a) 

Utilização do Recinto das Festas em Vale de Açor, para 
naturais ou residentes da Freguesia quer sejam particulares, 
entidades ou Instituições com fins lucrativos / dia 

€ 100,00 (a) 
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Utilização do Recinto das Festas em Vale de Açor, para festas 
particulares não residentes, nem naturais da Freguesia /dia 

€ 100,00 (a) 

Utilização do Recinto das Festas em Vale de Açor, para a 
realização das Festas Tradicionais para as Associações sem 
fins lucrativos /dia 

Gratuito 

Utilização do Recinto das Festas em Vale de Açor, para a 
realização das Festas Tradicionais para as Associações com 
fins lucrativos ou particulares/dia 

€ 350,00 (a) (b) 

Utilização do Polidesportivo em Vale de Açor (campo de 
ténis), para residentes / hora por pessoa 

Gratuito 

Utilização do Polidesportivo em Vale de Açor (campo de 
ténis), para não residentes / hora por pessoa 

€ 2,00 

 

(a) A utilização de loiças, talheres, panelas, tachos, copos, terrinas, travessas, entre outras 
acresce 50,00€ (cinquenta euros) por dia com loiça para 200 pessoas, 25,00€ (vinte e cinco 
euros) por dia com loiça para 100 pessoas e 15,00€ (quinze euros) por dia com loiça para menos 
de 50 pessoas. Na conferência do material se faltar pratos terá de pagar 1€ por peça, por cada 
copo 0,60€,por cada colher ou garfo 0,50€, por cada faca 1,20€, por terrina ou travessa 15,00€.A 
limpeza é da responsabilidade do requerente. 

(b)Inclui a água e a luz do quadro existente 

Aprovado na Reunião da Junta, realizada em 05 de novembro de 2014 
 

O Executivo 
 
 

 
 

   
 

Aprovado na Reunião da Assembleia de Freguesia, realizada em       de Dezembro 2014  
  
 

   
   
   
   

   
   
   

 


