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ARTIGO NÚMERO ALÍNEA SUB-ALÍNEA DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL Taxa 2019

110.º Biblioteca Municipal

1 Acesso e leitura

ARTIGO NÚMERO ALÍNEA SUB-ALÍNEA DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL Taxa 2019

111.º Auditório Municipal

1 Exibição de filmes e outros espetáculos de carácter lucrativo - por sessão 41,15 €

2 Outras atividades de carácter lucrativo – por hora ou fração 18,30 €

3 Bilhete de entrada - por pessoa

a) Por sessão cinematográfica 2,10 €

b) Por sessão de Teatro/Revista 5,30 €

c) Espetáculos musicais 5,30 €

d) Outros espetáculos 2,10 €

e) Atividades levadas a efeito pelas Associações Culturais do Município, por Entidades Amadoras ou Públicas

f) Outras atividades sem caráter lucrativo

ARTIGO NÚMERO ALÍNEA SUB-ALÍNEA DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL Taxa 2019

112.º Gimnodesportivo

1 Atividades desportivas promovidas por grupos de munícipes ou entidades do concelho - por hora

a) Grupo até 6 elementos 6,75 €

b) Grupos até 12 elementos 13,50 €

c) Grupos com mais de 12 elementos até 50 27,00 €

d) Grupos com mais de 50 elementos 67,50 €

2 Atividades desportivas promovidas por grupos ou entidades exteriores ao concelho - por hora

a) Grupo até 6 elementos 9,85 €

b) Grupos até 12 elementos 19,75 €

c) Grupos com mais de 12 elementos até 50 39,55 €

d) Grupos com mais de 50 elementos 98,80 €

3 Atendimento personalizado ao utente:

a) Yoga – 2 vezes por semana: (anterior alinea c))

i)  Para utentes dos outros serviços de classes – mês 11,25 €

ii) Para não utentes dos outros serviços de classes – mês 16,90 €

iii)  Aulas avulso de yoga

iii.i) Para utentes dos outros serviços de classes – mês. 3,95 €

iii.ii) Para não utentes dos outros serviços de classes – mês 5,65 €

b) Pilates – 2 vezes por semana: (anterior alinea d))

i) Para utentes dos outros serviços de classes – mês 8,25 €

ii) Para não utentes dos outros serviços de classes – mês 9,10 €

iii) Aulas avulso de pilates:

iii.i) Para utentes dos outros serviços de classes - mês 2,90 €

iii.ii) Para não utentes dos outros serviços de classes -mês 3,05 €

iv) Iniciação ao pilates - 2 vezes por semana: 7,40 €

c) Ginástica Localizada – 2 vezes por semana (classes): (anterior alinea e))

i) Para utentes dos outros serviços de classes – mês

ii) Para não utentes dos outros serviços de classes – mês 11,25 €

iii) Aulas avulso de Ginástica Localizada:

iii.i) Para utentes dos outros serviços de classes – mês. 3,95 €

iii.ii) Para não utentes dos outros serviços de classes – mês 5,65 €

4
Taxa de retardatário, pelo não pagamento da mensalidade dentro do prazo fixado, ficando sujeito a vaga no

horário: 20% do valor da taxa devida
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Observações

1.ª - Relativamente à sub-alínea iv) da alínea b) do n.º 3 do artigo 112.º, considera-se iniciação os primeiros

seis meses.

2.ª - Consideram-se utentes de outros serviços de classes, os utentes que à data de inscrição se encontrem

inscritos em qualquer outra classe das mencionadas nos artigos n.º 3 do artigo 112.º e artigos 113.º e

114.º.

ARTIGO NÚMERO ALÍNEA SUB-ALÍNEA DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL Taxa 2019

113.º Piscina Municipal Exterior - por dia

1 Comunidade em geral (anterior n.º 3)

a) Bebés – até aos 48 meses, obrigatoriamente acompanhados por um adulto 

b) Crianças – dos 4 aos 11 anos, obrigatoriamente acompanhadas por adulto

i) De segunda a sexta-feira: 1,60 €

ii) De segunda a sexta-feira (a partir das 14:30 horas) 1,35 €

iii) De segunda a sexta-feira (a partir das 17:30 horas) 0,90 €

iv) Sábados, domingos e feriados: 2,25 €

v) Sábados, domingos e feriados a partir das 14:30 horas: 1,90 €

vi) Cartão de 10 entradas (igual a 10 vezes a entrada singular menos 15%)

c) Jovens – dos 12 aos 17 anos

i) De segunda a sexta-feira: 3,15 €

ii) De segunda a sexta-feira (a partir das 14:30 horas) 2,80 €

iii) De segunda a sexta-feira (a partir das 17:30 horas) 1,65 €

iv) Sábados, domingos e feriados: 3,60 €

v) Sábados, domingos e feriados a partir das 14:30 horas: 3,25 €

vi) Cartão de 10 entradas (igual a 10 vezes a entrada singular menos 15%)

d) Possuidores do cartão-jovem

i) Jovens – dos 12 aos 17 anos

i.i) De segunda a sexta-feira 2,50 €

i.ii) De segunda a sexta-feira (a partir das 14:30 horas) 2,25 €

i.iii) De segunda a sexta-feira (a partir das 17:30 horas) 1,40 €

i.iv) Sábados, domingos e feriados 2,85 €

i.v) Sábados, domingos e feriados a partir das 14:30 horas 2,50 €

i.vi) Cartão de 10 entradas (igual a 10 vezes a entrada singular menos 15%)

ii) Adultos – dos 18 aos 30 anos

ii.i) De segunda a sexta-feira 2,80 €

ii.ii) De segunda a sexta-feira (a partir das 14:30 horas) 2,50 €

ii.iii) De segunda a sexta-feira (a partir das 17:30 horas) 1,60 €

ii.iv) Sábados, domingos e feriados 3,40 €

ii.v) Sábados, domingos e feriados a partir das 14:30 horas 3,05 €

ii.vi) Cartão de 10 entradas (igual a 10 vezes a entrada singular menos 15%)

e) Adultos – 18 e mais anos

i) De segunda a sexta-feira 3,35 €

ii) De segunda a sexta-feira (a partir das 14:30 horas) 3,05 €

iii) De segunda a sexta-feira (a partir das 17:30 horas) 1,90 €

iv) Sábados, domingos e feriados 3,95 €

v) Sábados, domingos e feriados a partir das 14:30 horas: 3,60 €

vi) Cartão de 10 entradas (igual a 10 vezes a entrada singular menos 15%)

f) Gerontes – 60 e mais anos – incluindo possuidores do Cartão Municipal do Idoso

i) De segunda a sexta-feira 2,85 €

ii) De segunda a sexta-feira (a partir das 14:30 horas) 2,50 €

iii) De segunda a sexta-feira (a partir das 17:30 horas) 1,45 €

iv) Sábados, domingos e feriados 3,25 €

v) Sábados, domingos e feriados a partir das 14:30 horas 3,05 €

vi) Cartão de 10 entradas (igual a 10 vezes a entrada singular menos 15%)

g) Reformados, inclui Cartão Municipal do Idoso

i) De segunda a sexta-feira 1,70 €

ii) De segunda a sexta-feira (a partir das 14:30 horas) 1,35 €

iii) De segunda a sexta-feira (a partir das 17:30 horas) 0,95 €

iv) Sábados, domingos e feriados 2,30 €

v) Sábados, domingos e feriados a partir das 14:30 horas: 1,90 €

vi) Cartão de 10 entradas (igual a 10 vezes a entrada singular menos 15%)

h) Colchões para espreguiçadeiras 1,15 €

2 Competições

SUB-SECÇÃO IV

Piscina Municipal
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a) Menores de 18 anos 18,05 €

b) Maiores de 18 anos 22,55 €

114.º Piscina Municipal Interior – por cada período de 45 minutos

1 Entidades coletivas (desportivas ou culturais) – por pista (anterior n.º 3)

a) Do concelho – máximo 12 alunos por pista e 1 responsável 17,55 €

b) Outros concelhos - máximo 12 alunos por pista e 1 responsável 27,00 €

2 Outros organismos e entidades – por pista (anterior n.º 4)

a) Do concelho – máximo 12 alunos por pista e 1 responsável 24,30 €

b) Outros concelhos - máximo 12 alunos por pista e 1 responsável 27,00 €

3 Banhos Livres (anterior n.º 5)

a) Bebés – até aos 48 meses, obrigatoriamente acompanhados por 1 adulto: 

b) Crianças – dos 4 aos 11 anos de idade, obrigatoriamente acompanhadas por adulto: 1,35 €

c) Jovens – dos 12 aos 17 anos 1,80 €

d) Possuidores do cartão-jovem

i) Jovens – dos 12 aos 17 anos 1,70 €

ii) Adultos – 18 aos 30 anos 1,90 €

e) Adultos – 18 e mais anos 2,15 €

f) Gerontes – 60 e mais anos – incluindo possuidores do cartão + 65 1,55 €

g) Reformados 1,35 €

h) 10 Entradas de banhos livres

i) Crianças 11,85 €

ii) Jovens 16,35 €

iii) Adultos 19,20 €

iv) Gerontes 12,90 €

v) Reformados 11,85 €

4 Classes de bebés (adulto acompanhante grátis) – p/mês (anterior n.º 6)

a) Bebés – 12 aos 48 meses, obrigatoriamente acompanhados por 1 adulto (1 vez por semana):  11,85 €

5
Classe de hidroginástica - por mês (inclui portadores de cartão jovem e Cartão Municipal do Idoso)

(anterior n.º 7)

a) Duas vezes por semana

i) Jovens – dos 12 aos 17 20,25 €

ii) Adultos – 18 e mais anos 23,65 €

iii) Gerontes - 60 e mais anos – incluindo possuidores do Cartão Municipal do Idoso 21,40 €

iv) Reformados 20,25 €

b) Uma vez por semana (sábado) – mês

i) Jovens – dos 12 aos 17 11,80 €

ii) Adultos – 18 e mais anos 13,55 €

iii) Gerontes - 60 e mais anos – incluindo possuidores do Cartão Municipal do Idoso 12,40 €

iv) Reformados 11,80 €

c) Aulas avulso (em horários não preenchidos)

i) Jovens – dos 12 aos 17 3,50 €

ii) Adultos – 18 e mais anos 3,95 €

iii) Gerontes - 60 e mais anos – incluindo possuidores do Cartão Municipal do Idoso 3,65 €

iv) Reformados 3,60 €

6 Classes de natação – por mês (inclui portadores de cartão jovem e cartão + 65) (anterior n.º 8)

a) Duas vezes por semana

i) Crianças – dos 4 aos 11 anos 18,05 €

ii) Jovens – dos 12 aos 17 anos 20,25 €

iii) Adultos - 18 e mais anos 23,65 €

iv) Gerontes – 65 e mais anos 21,40 €

v) Reformados 20,25 €

7 Competições (anterior n.º 9)

a) Menores de 18 anos 18,05 €

b) Maiores de 18 anos 22,55 €

8 Condições especiais: (relativas ás classes de natação e hidroginástica) (anterior n.º 10)

a) 2 membros do mesmo agregado familiar adultos 41,65 €

b) Casal + 1 filho menor de 18 anos 56,35 €

c) Casal + 2 filhos menores de 18 anos 72,10 €

d) Casal + 3 filhos menores de 18 anos 84,45 €

e) Pai ou mãe + 1 filho menor de 18 anos 37,15 €

f) Pai ou mãe + 2 filhos menores de 18 anos 52,90 €

g) Pai ou mãe + 3 filhos menores de 18 anos 67,60 €

h) 2 Irmãos menores de 18 anos 34,30 €

i) 3 Irmãos menores de 18 anos 50,65 €
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9
Taxa de retardatário, pelo não pagamento da mensalidade dentro do prazo fixado, ficando sujeito a vaga no

horário: 20% do valor da taxa devida. (anterior n.º 12)

10
Taxa de Reinscrição (para quem eventualmente tenha desistido ao longo da época e pretenda entretanto

voltar a frequentar as atividades ao longo da mesma) (anterior n.º 13)
9,00 €

OBSERVAÇÕES

1.ª - Os valores referidos na Sub-Secção IV, da Secção II do presente Capitulo, estão isentos de IVA nos

termos do artigo 9.º do CIVA.

2.ª - Os utentes possuidores de Cartão Jovem, Reformados e possuidores do Cartão Municipal do Idoso ou

outros e que venham a usufruir de descontos nos serviços prestados no Complexo de Piscinas Municipais,

deverão apresentá-lo sempre no ato da entrada.

3.ª - Cada classe de natação só poderá abrir com pelo menos 8 alunos e não deverá ter mais de 10 por pista.

4.ª - Cada classe de hidroginástica só poderá abrir com pelo menos 12 alunos e não deverá ter mais de 24.

5.ª - O pagamento mensal deverá ser efetuado até ao dia 8 do mês a que disser respeito.

6.ª - No caso de 2 irmãos em que apenas um tenha mais de 18 anos de idade, aplicar-se-á a taxa

correspondente à de “Pai ou Mãe + 1 filho menor de 18 anos”.

7.ª - No caso de 2 irmãos com mais de 18 anos de idade, aplicar-se-á a taxa correspondente à de “casal”.

8.ª - Os utentes que pretendam usufruir das condições especiais aqui descritas deverão no ato da inscrição

apresentar o Bilhete de Identidade das pessoas envolvidas.

9.ª - Durante o período de Verão as taxas definidas para a piscina exterior (descoberta), também se aplicam

ao uso da piscina interior sempre que esta também esteja ao serviço dos utentes da piscina exterior.

11.ª - Os utentes que efetuem a sua 1ª inscrição a partir do dia 16 de cada mês, em classes de qualquer

modalidade, pagarão um valor correspondente a metade do definido para o mês dessa modalidade e do

escalão correspondente. Para os utentes nestas condições não se aplicarão neste mês as condições

especiais previstas no ponto 8 do artigo 114.º da presente tabela.

12.ª - Os serviços prestados nos domínios das atividades desenvolvidas serão sempre da responsabilidade

de técnicos especializados no domínio de atividade em causa.

ARTIGO NÚMERO ALÍNEA SUB-ALÍNEA DESCRITIVO DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL Taxa 2019

115.º Rendas

1 Lojas - por metro quadrado ou fração e por mês

a) Talhos 3,35 €

b) Peixarias 3,35 €

c) Cafés, snack-bares e similares 3,35 €

d) Frutas, legumes e hortaliças 3,35 €

e) Outras 3,35 €
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116.º Campos de férias culturais e desportivos

1 Pelo período de 15 dias

2 Por cada período de 30 dias

117.º Atelier de atividades de lazer e tempos livres

1 Por cada dia 4,25 €

2 Com a duração de uma semana 20,05 €

3 Com a duração de duas semanas 38,00 €

4 Com a duração de três semanas 53,80 €

5 Com a duração de um mês 67,55 €

6 Mais que um mês - acresce à alínea anterior por cada mês adicional 60,80 €

118.º Outras atividades 

1 Por inscrição - por dia 4,25 €

2 Por inscrição - por mês 16,50 €

3 Utentes inscritos noutras atividades regulares do Município - por inscrição - por mês 11,00 €

OUTRAS ATIVIDADES

SECÇÃO III

FÓRUM ATIVIDADES

CAPÍTULO XII

OUTRAS ATIVIDADES

SECÇÃO I
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