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DOUTOR FRANCISCO RODRIGUES DE ARAÚJO, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ:--------------------------------------------- 

TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 91º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Assembleia 

Municipal de Arcos de Valdevez, na sua sessão ordinária de 28/02/2011, aprovou, sob proposta 

da Câmara Municipal, aprovada por deliberação de 14/02/2011, a seguinte alteração ao Quadro 

XXXIII da Tabela de Taxas Municipais em vigor: 

Descrição 
Taxas em 

vigor 
Taxa 

proposta 

1. Chapas, placas e tabuletas    
1.1. Por m2 ou fracção e por ano ou fracção  35,94€  
1.2. Renovação anual – por m2 ou fracção  21,26 
1.3. Por m2 ou fracção e por mês ou fracção 4,25€  

2. Letras soltas ou símbolos   
2.1. Por m2 ou fracção de um polígono rectangular envolvente da superfície do 
suporte publicitário considerado na sua globalidade, e por ano ou fracção 34,00€  

2.2. Renovação anual – por m2 ou fracção  21,26 
2.3. Por m2 ou fracção de um polígono rectangular envolvente da superfície do 
suporte publicitário considerado na sua globalidade, e por mês ou fracção 4,25€  

3. Painéis e semelhantes    
3.1. Por m2 ou fracção e por ano   

3.1.1. Ocupando a via pública 46,76€  
3.1.2. Não ocupando a via pública 31,88€  

3.2. Renovação anual – por m2 ou fracção   
        3.2.1 Ocupando a via pública   46,76€ 
        3.2.2 Não ocupando a via pública  31,88€ 
3.3. Por m2 ou fracção e por mês   

3.2.1. Ocupando a via pública 5,84€  
3.2.2. Não ocupando a via pública 4,43€  

4. Mupis e semelhantes - por m2 ou fracção e por ano   
4.1. Ocupando a via pública 85,01€  
4.2. Não ocupando a via pública 68,01€  
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        4.3. Renovação anual – por m2 ou fracção   
                4.3.1 Ocupando a via pública  70,87 
                4.3.2 Não ocupando a via pública  56,86 
5. Bandeirolas    

5.1 Cada - por m2 ou fracção e por ano 68,01€  
5.2. Renovação anual - por m2 ou fracção  35,44 
5.3. Cada - por m2 ou fracção e por mês 5,67€  

6. Faixas, pendões e semelhantes – cada e por dia 5,67€  
7. Cartazes, dísticos colantes e semelhantes   

7.1. Cartazes - por m2 ou fracção e por semana ou fracção 51,01€  
7.2. Cartazes em mupis - por m2 ou fracção e por semana 12,75€  
7.3. Dísticos - por m2 ou fracção e por semana 51,01€  

8. Ocupação do espaço aéreo da via pública   
8.1. Toldos e alpendres - por metro linear de frente ou fracção e por ano   

8.1.1. Até um metro de avanço 22,67€  
8.1.2. De mais de um metro de avanço 28,34€  

        8.2 Renovação anual - por metro linear de frente ou fracção     
         8.2.1 Até um metro de avanço  4,64 
         8.2.2 De mais de um metro de avanço       6,17 
8.3. Outras construções ou ocupações do espaço aéreo - por m2 ou fracção e por 
ano 8,50€  

        8.4. Renovação anual – por m2 ou fracção  8,50€ 
9. Anúncios - por m2 ou fracção e por ano   

9.1. Luminosos e electrónicos 51,01€  
9.2. Não luminosos 42,51€  

        9.3. Renovação anual – por m2 ou fracção   
               9.3.1 Luminosos e electrónicos  20,32 
               9.3.2 Não luminosos  15,59 
10. Publicidade sonora   

10.1. Por dia 4,77€  
10.2. Por semana 26,83€  
10.3. Por mês 71,56€  
10.4. Por ano 858,69€  

        10.5. Renovação anual  858,69€ 
11. Unidades móveis publicitárias, veículos e outros meios de locomoção   
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11.1. Veículos ligeiros    
11.1.1. Por m2 ou fracção e por ano 238,53€  

                11.1.2. Renovação anual – por m2 ou fracção  238,53€ 
11.1.3. Por m2 ou fracção e por mês 29,82€  

11.2. Veículos pesados de passageiros, de mercadorias ou mistos   
11.2.1. Por m2 ou fracção e por ano 47,71€  
11.2.1. Renovação anual – por m2 ou fracção  47,71€ 
11.2.2. Por m2 ou fracção e por mês 5,96€  

11.3. Veículos transportes públicos e táxis   
11.3.1. Por m2 ou fracção e por ano 79,51€  
11.3.2. Renovação anual – por m2 ou fracção  79,51€ 
11.3.3. Por m2 ou fracção e por mês 9,94€  

12. Vitrinas, expositores e semelhantes – por m2 ou fracção e por ano 15,90€  

12.1. Renovação anual - por m2 ou fracção  7,17 

13. Máquinas de venda automática – por m2 ou fracção e por ano ou fracção 95,41€  

13.1. Renovação anual - por m2 ou fracção  95,41€ 
 

 Mais torna público que a alteração aprovada produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 

2011, com aplicação às renovações operadas em 31/12/2010. 

  E eu, ____________________________, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira 

da Câmara Municipal, o subscrevi. 

 

 
  Paços do Município de Arcos de Valdevez, 02 de Março de 2011. 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Dr. Francisco Rodrigues de Araújo)  
 
 
 

 


