Área

Tipo de Infracção

Pessoa Singular /
Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Infracção
A violação do dever de guarda-nocturno de permanecer na área em que exerce a actividade
durante o período de prestação de serviço informar os seus clientes do modo mais expedito
para ser contactado ou localizado, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo
13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever de guarda-nocturno de permanecer na área em que exerce a actividade
durante o período de prestação de serviço informar os seus clientes do modo mais expedito
para ser contactado ou localizado, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo
13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever de guarda-nocturno de prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas
forças e serviços de segurança e protecção civil, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2
do artigo 13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever de guarda-nocturno de prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas
forças e serviços de segurança e protecção civil, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2
do artigo 13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever de guarda-nocturno de frequentar anualmente um curso ou instrução
de adestramento e reciclagem que for organizado pelas forças de segurança com
competência na respectiva área, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 2 do artigo 13.º
do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever de guarda-nocturno de frequentar anualmente um curso ou instrução
de adestramento e reciclagem que for organizado pelas forças de segurança com
competência na respectiva área, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 2 do artigo 13.º
do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever de guarda-nocturno de usar, em serviço, o uniforme e distintivo
próprios, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever de guarda-nocturno de usar, em serviço, o uniforme e distintivo
próprios, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever de guarda-nocturno de não faltar ao serviço sem motivo sério, devendo,
sempre que possível, solicitar a sua substituição com cinco dias úteis de antecedência, ao
comando local da GNR, nos termos do disposto na alínea i), do n.º 2 do artigo 13.º do
Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever de guarda-nocturno de não faltar ao serviço sem motivo sério, devendo,
sempre que possível, solicitar a sua substituição com cinco dias úteis de antecedência, ao
comando local da GNR, nos termos do disposto na alínea i), do n.º 2 do artigo 13.º do
Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever do exercício licenciado da actividade de guarda-nocturno de apresentarse pontualmente no posto ou esquadra no início e termo do serviço, nos termos do disposto
na alínea a), do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de
Actividades Diversas

Coima Graduada

Codificação

€ 30,00 - € 170,00

Aas-1

€ 30,00 - € 170,00

Aac-2

€ 30,00 - € 170,00

Aas-3

€ 30,00 - € 170,00

Aac-4

€ 30,00 - € 170,00

Aas-5

€ 30,00 - € 170,00

Aac-6

€ 30,00 - € 170,00

Aas-7

€ 30,00 - € 170,00

Aac-8

€ 30,00 - € 170,00

Aas-9

€ 30,00 - € 170,00

Aac-10

€ 15,00 - € 120,00

Aas-11

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Actividades Diversas

A violação do dever do exercício licenciado da actividade de guarda-nocturno de apresentarse pontualmente no posto ou esquadra no início e termo do serviço, nos termos do disposto
na alínea a), do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de
Actividades Diversas
A violação do dever do exercício licenciado da actividade de guarda-nocturno de usar de
urbanidade e aprumo no exercício das suas funções, nos termos do disposto na alínea f), do
n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 15,00 - € 120,00

Aac-12

€ 15,00 - € 120,00

Aas-13

€ 15,00 - € 120,00

Aac-14

€ 15,00 - € 120,00

Aas-15

€ 15,00 - € 120,00

Aac-16

€ 30,00 - € 120,00

Aas-17

€ 30,00 - € 120,00

Aac-18

O exercício da actividade de arrumador de automóveis em violação do disposto no n.º 1 do
artigo 21.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 60,00 - € 300,00

Aas-19

Colectiva

O exercício da actividade de arrumador de automóveis em violação do disposto no n.º 1 do
artigo 21.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 60,00 - € 300,00

Aac-20

Actividades Diversas

Singular

O exercício da actividade de arrumador de automóveis, fora do local indicado na licença, em
desconformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 23.º do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas

€ 60,00 - € 300,00

Aas-21

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

€ 60,00 - € 300,00

Aac-22

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

€ 60,00 - € 300,00

Aas-23

A violação do dever do exercício licenciado da actividade de guarda-nocturno de usar de
urbanidade e aprumo no exercício das suas funções, nos termos do disposto na alínea f), do
n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever do exercício licenciado da actividade de guarda-nocturno de tratar com
respeito e prestar auxílio a todas as pessoas que se lhe dirijam ou careçam de auxílio, nos
termos do disposto na alínea g), do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas
A violação do dever do exercício licenciado da actividade de guarda-nocturno de tratar com
respeito e prestar auxílio a todas as pessoas que se lhe dirijam ou careçam de auxílio, nos
termos do disposto na alínea g), do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas
O não cumprimento do dever de apresentar anualmente, no mês de Fevereiro, prova de que
tem regularizada a sua situação contributiva para com a Segurança Social, em violação do
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de
Actividades Diversas
O não cumprimento do dever de apresentar anualmente, no mês de Fevereiro, prova de que
tem regularizada a sua situação contributiva para com a Segurança Social, em violação do
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de
Actividades Diversas

O exercício da actividade de arrumador de automóveis, fora do local indicado na licença, em
desconformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 23.º do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas
O exercício da actividade de arrumador de automóveis, não cumprindo as regras da
actividade, em desconformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 23.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas o qual remete para o artigo 16.º e 17.º
do Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de Dezembro

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

O exercício da actividade de arrumador de automóveis, não cumprindo as regras da
actividade, em desconformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 23.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas o qual remete para o artigo 16.º e 17.º
do Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de Dezembro

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A realização de acampamentos ocasionais em violação do disposto no artigo 27.º do
Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 150,00 - € 200,00

Aas-25

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A realização de acampamentos ocasionais em violação do disposto no artigo 27.º do
Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 150,00 - € 200,00

Aac-26

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A realização de arraiais, festas, bailes, romarias, provas desportivas e outros eventos, em
violação do disposto no artigo 49.º e 55 do Regulamento Municipal de Licenciamento de
Actividades Diversas

€ 25,00 - € 200,00

Aas-27

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A realização de arraiais, festas, bailes, romarias, provas desportivas e outros eventos, em
violação do disposto no artigo 49.º e 55 do Regulamento Municipal de Licenciamento de
Actividades Diversas

€ 25,00 - € 200,00

Aac-28

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A realização das actividades previstas no artigo 30.º do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de
Dezembro, em violação do disposto no artigo 49.º e 55 do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas

€ 150,00 - € 220,00

Aas-29

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A realização das actividades previstas no artigo 30.º do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de
Dezembro, em violação do disposto no artigo 49.º e 55 do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas

€ 150,00 - € 220,00

Aac-30

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A venda de bilhetes para espectáculos públicos, em violação do disposto no artigo 64.º do
Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 120,00 - € 250,00

Aas-31

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A venda de bilhetes para espectáculos públicos, em violação do disposto no artigo 64.º do
Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 120,00 - € 250,00

Aac-32

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A venda de bilhetes por preço superior ao permitido

€ 60,00 - € 250,00

Aas-33

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A venda de bilhetes por preço superior ao permitido

€ 60,00 - € 250,00

Aac-34

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A venda de bilhetes fora dos locais autorizados

€ 60,00 - € 250,00

Aas-35

€ 60,00 - € 300,00

Aac-24

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A venda de bilhetes fora dos locais autorizados

€ 60,00 - € 250,00

Aac-36

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A realização de fogueiras, queimadas e outras actividades, previstas nos artigos 69.º e 73.º
do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas, de que não resulte
perigo de incêncio

€ 30,00 - € 270,00

Aas-37

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A realização de fogueiras, queimadas e outras actividades, previstas nos artigos 69.º e 73.º
do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas, de que não resulte
perigo de incêncio

€ 30,00 - € 270,00

Aac-38

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A realização de fogueiras, queimadas e outras actividades, previstas nos artigos 69.º e 73.º
do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas, de que resulte perigo
de incêncio

€ 30,00 - € 1000,00

Aas-39

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A realização de fogueiras, queimadas e outras actividades, previstas nos artigos 69.º e 73.º
do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas, de que resulte perigo
de incêncio

€ 30,00 - € 1000,00

Aac-40

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A realização de leilões, em violação do disposto no artigo 74.º do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas

€ 200,00 - € 500,00

Aas-41

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A realização de leilões, em violação do disposto no artigo 74.º do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas

€ 200,00 - € 500,00

Aac-42

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

O não cumprimento dos deveres resultantes do capítulo X, referente à protecção de pessoas
e bens, previsto no Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 80,00 - € 250,00

Aas-43

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

O não cumprimento dos deveres resultantes do capítulo X, referente à protecção de pessoas
e bens, previsto no Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 80,00 - € 250,00

Aac-44

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A falta de exibição das licenças, quando exigidas, às entidades fiscalizadoras, salvo se for
justificada a impossibilidade de apresentação no prazo legal

€ 70,00 - € 200,00

Aas-45

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A falta de exibição das licenças, quando exigidas, às entidades fiscalizadoras, salvo se for
justificada a impossibilidade de apresentação no prazo legal

€ 70,00 - € 200,00

Aac-46

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A exploração de máquinas em violação do disposto no n.º 1 do artigo 35.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 1500,00 - € 2500,00

Aas-47

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A exploração de máquinas em violação do disposto no n.º 1 do artigo 35.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 1500,00 - € 2500,00

Aac-48

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A falsificação do título de registo ou título de licenciamento, previsto no artigo 35.º do
Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 1500,00 - € 2500,00

Aas-49

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A falsificação do título de registo ou título de licenciamento, previsto no artigo 35.º do
Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 1500,00 - € 2500,00

Aac-50

€ 120,00 - € 200,00

Aas-51

€ 120,00 - € 200,00

Aac-52

A exploração de máquinas sem que sejam acompanhadas do original ou fotocópia
autenticada do título de registo, do título de licenciamento ou dos documentos de
classificação do tema do jogo e cópia autenticada da memória descritiva do jogo e ainda
documento que classifica o novo tema do jogo, de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo
A exploração de máquinas sem que sejam acompanhadas do original ou fotocópia
autenticada do título de registo, do título de licenciamento ou dos documentos de
classificação do tema do jogo e cópia autenticada da memória descritiva do jogo e ainda
documento que classifica o novo tema do jogo, de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A desconformidade com os elementos constantes do título de registo por falta de
averbamento de novo proprietário

€ 120,00 - € 500,00

Aas-53

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A desconformidade com os elementos constantes do título de registo por falta de
averbamento de novo proprietário

€ 120,00 - € 500,00

Aac-54

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A exploração de máquinas sem o respectivo tema ou circuito de jogo tenha sido classificado
pela Inspecção-Geral de Jogos, nos termos do disposto no artigo 34.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 500,00 - € 750,00

Aas-55

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A exploração de máquinas sem o respectivo tema ou circuito de jogo tenha sido classificado
pela Inspecção-Geral de Jogos, nos termos do disposto no artigo 34.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 500,00 - € 750,00

Aac-56

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A exploração de máquinas sem licença de exploração, nos termos do disposto no artigo 41.º
do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 1000,00 - € 2500,00

Aas-57

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A exploração de máquinas sem licença de exploração, nos termos do disposto no artigo 41.º
do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 1000,00 - € 2500,00

Aac-58

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A exploração de máquinas com licença de exploração caducada, em violação do disposto no
artigo 48.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 1000,00 - € 2500,00

Aas-59

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A exploração de máquinas com licença de exploração caducada, em violação do disposto no
artigo 48.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 1000,00 - € 2500,00

Aac-60

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A exploração de máquinas de diversão em recinto ou estabelecimento diferente daquele
para que foram licenciadas ou fora dos locais autorizados

€ 270,00 - € 1000,00

Aas-61

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A exploração de máquinas de diversão em recinto ou estabelecimento diferente daquele
para que foram licenciadas ou fora dos locais autorizados

€ 270,00 - € 1000,00

Aac-62

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A exploração de máquinas em desconformidade com o n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 270,00 - € 1100,00

Aas-63

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A exploração de máquinas em desconformidade com o n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas

€ 270,00 - € 1100,00

Aac-64

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A falta de comunicação prevista nos termos do artigo 42.º do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas

€ 250,00 - € 1100,00

Aas-65

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A falta de comunicação prevista nos termos do artigo 42.º do Regulamento Municipal de
Licenciamento de Actividades Diversas

€ 250,00 - € 1100,00

Aac-66

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A utilização de máquinas de diversão por pessoas com idade inferior à estabelecida por lei

€ 500,00 - € 2500,00

Aas-67

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A utilização de máquinas de diversão por pessoas com idade inferior à estabelecida por lei

€ 500,00 - € 2500,00

Aac-68

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Singular

A falta ou afixação indevida da inscrição ou dístico, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
40.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas, bem como a
omissão de qualquer dos seus elementos

€ 270,00 - € 1100,00

Aas-69

Actividades Diversas

Actividades Diversas

Colectiva

A falta ou afixação indevida da inscrição ou dístico, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
40.º do Regulamento Municipal de Licenciamento de Actividades Diversas, bem como a
omissão de qualquer dos seus elementos

€ 270,00 - € 1100,00

Aac-70

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A utilização das bocas-de-incêndio, em desconformidade com o disposto no n.º 2 do artigo
37.º do Regulamento Geral de Águas e Águas Residuais

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-1

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A utilização das bocas-de-incêndio, em desconformidade com o disposto no n.º 2 do artigo
37.º do Regulamento Geral de Águas e Águas Residuais

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-2

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A danificação ou utilização indevida de qualquer instalação, equipamento, acessório ou
aparelho de manobra das canalizações das redes gerais de distribuição e drenagem de águas
residuais

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-3

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A danificação ou utilização indevida de qualquer instalação, equipamento, acessório ou
aparelho de manobra das canalizações das redes gerais de distribuição e drenagem de águas € 349,16 - € 29 927,87
residuais

Bac-4

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A execução, ou o seu consentimento, de redes prediais sem que o projecto respectivo tenha
sido aprovado nos termos regulamentares e a introdução de modificações nas canalizações
já estabelecidas e aprovadas sem prévia autorização da EG

Bas-5

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A execução, ou o seu consentimento, de redes prediais sem que o projecto respectivo tenha
sido aprovado nos termos regulamentares e a introdução de modificações nas canalizações € 349,16 - € 29 927,87
já estabelecidas e aprovadas sem prévia autorização da EG

Bac-6

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A modificação da posição do contador ou violação dos respectivos selos, ou o consentimento
para que outrem o faça

Bas-7

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A modificação da posição do contador ou violação dos respectivos selos, ou o consentimento
€ 349,16 - € 29 927,87
para que outrem o faça

Abastecimento de
Águas e Saneamento
Águas e Águas Residuais

Singular

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

€ 349,16 - € 2493,99

€ 349,16 - € 2493,99

Bac-8

O incumprimento e/ou inobservância, por parte dos técnicos responsáveis pelas obras de
instalação, modificação ou reparação das redes prediais, das condições do projecto
€ 349,16 - € 2493,99
aprovado e das obrigações impostas pelo n.º 1 do artigo 20.º, pelos nºs 3 e 4 do artigo 21.º e
pelo n.º 2 do artigo 94.º, todos do Regulamento Geral de Águas e Águas Residuais
O incumprimento e/ou inobservância, por parte dos técnicos responsáveis pelas obras de
instalação, modificação ou reparação das redes prediais, das condições do projecto
€ 349,16 - € 29 927,87
aprovado e das obrigações impostas pelo n.º 1 do artigo 20.º, pelos nºs 3 e 4 do artigo 21.º e
pelo n.º 2 do artigo 94.º, todos do Regulamento Geral de Águas e Águas Residuais
A aplicação nas redes prediais de qualquer peça que já tenha sido usada para outro fim ou a
ligação do sistema de água de abastecimento público a outro sistema de distribuição de
€ 349,16 - € 2493,99
água ou de águas residuais, ou o consentimento destas operações

Bac-10

A aplicação nas redes prediais de qualquer peça que já tenha sido usada para outro fim ou a
ligação do sistema de água de abastecimento público a outro sistema de distribuição de
€ 349,16 - € 29 927,87
água ou de águas residuais, ou o consentimento destas operações

Bac-12

A colocação de uma canalização de esgotos sobre uma canalização de água de
abastecimento público

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-9

Bas-11

Bas-13

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A colocação de uma canalização de esgotos sobre uma canalização de água de
abastecimento público

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-14

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

O impedimento ilícito a que funcionários da EG devidamente identificados, ou pessoal por
aquela entidade credenciado, exerçam a fiscalização do cumprimento do presente
Regulamento e de outras normas sobre o seu âmbito e objecto

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-15

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

O impedimento ilícito a que funcionários da EG devidamente identificados, ou pessoal por
aquela entidade credenciado, exerçam a fiscalização do cumprimento do presente
Regulamento e de outras normas sobre o seu âmbito e objecto

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-16

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A ligação das redes prediais aos sistemas públicos de distribuição de água e de drenagem de
águas residuais sem que satisfaçam todas as condições legais e regulamentares

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-17

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A ligação das redes prediais aos sistemas públicos de distribuição de água e de drenagem de
€ 349,16 - € 29 927,87
águas residuais sem que satisfaçam todas as condições legais e regulamentares

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A contaminação da água da rede pública

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-19

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A contaminação da água da rede pública

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-20

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A titularidade do contrato sem legitimidade de ocupação do imóvel a que respeita o
contrato e o consumo de água em nome de outrem

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-21

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A titularidade do contrato sem legitimidade de ocupação do imóvel a que respeita o
contrato e o consumo de água em nome de outrem

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-22

Abastecimento de
Águas e Saneamento
Águas e Águas Residuais

Singular

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A utilização de edifícios localizados em zonas servidas por sistemas públicos de
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, sem ligação da respectiva rede de
€ 349,16 - € 2493,99
drenagem predial à rede pública, quando os sujeitos tenham sido
devidamente notificados para o efeito
A utilização de edifícios localizados em zonas servidas por sistemas públicos de
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, sem ligação da respectiva rede de
€ 349,16 - € 29 927,87
drenagem predial à rede pública, quando os sujeitos tenham sido
devidamente notificados para o efeito
A utilização de edifícios localizados em zonas não servidas por rede pública de drenagem,
que não disponham de sistema próprio de tratamento de águas residuais adequado

€ 349,16 - € 2493,99

Bac-18

Bas-23

Bac-24

Bas-25

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A utilização de edifícios localizados em zonas não servidas por rede pública de drenagem,
que não disponham de sistema próprio de tratamento de águas residuais adequado

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-26

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A utilização de edifícios, localizados em zonas servidas por rede pública de drenagem de
águas residuais, de que não tenham sido desactivadas as fossas existentes

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-27

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A utilização de edifícios, localizados em zonas servidas por rede pública de drenagem de
águas residuais, de que não tenham sido desactivadas as fossas existentes

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-28

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

A não separação das águas residuais pluviais, a montante da caixa do ramal de ligação dos
sistemas de drenagem predial, das águas residuais domésticas

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-29

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

A não separação das águas residuais pluviais, a montante da caixa do ramal de ligação dos
sistemas de drenagem predial, das águas residuais domésticas

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-30

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-31

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-32

A falta de conservação e limpeza de fossas sépticas, a descarga de efluentes domésticos em
colectores municipais não autorizados e a limpeza de fossas por particulares que não
tenham a devida autorização, nos termos do artigo 93.º do Regulamento Geral de Águas e
Águas Residuais
A falta de conservação e limpeza de fossas sépticas, a descarga de efluentes domésticos em
colectores municipais não autorizados e a limpeza de fossas por particulares que não
tenham a devida autorização, nos termos do artigo 93.º do Regulamento Geral de Águas e
Águas Residuais

Abastecimento de
Águas e Saneamento
Águas e Águas Residuais

Singular

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Singular

O lançamento nas redes de drenagem de águas residuais de matérias sólidas, líquidas ou
gasosas proibidas pelo artigo 84.º do Regulamento Geral de Águas e Águas Residuais

€ 349,16 - € 2493,99

Bas-33

Águas e Saneamento

Abastecimento de
Águas e Águas Residuais

Colectiva

O lançamento nas redes de drenagem de águas residuais de matérias sólidas, líquidas ou
gasosas proibidas pelo artigo 84.º do Regulamento Geral de Águas e Águas Residuais

€ 349,16 - € 29 927,87

Bac-34

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

O lançamento, despejo ou abandono de quaisquer resíduos sólidos urbanos fora dos
recipientes destinados à sua deposição

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-35

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

O lançamento, despejo ou abandono de quaisquer resíduos sólidos urbanos fora dos
recipientes destinados à sua deposição

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-36

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Lançar alimentos ou detritos para alimentação dos animais, na via pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-37

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Ambiente

Colectiva

Lançar alimentos ou detritos para alimentação dos animais, na via pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-38

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-39

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-40

Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer detritos ou objectos, águas poluídas, tintas,
óleos ou quaisquer ingredientes perigosos

€ 100,00 - € 1000,00

Bbs-41

Colectiva

Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer detritos ou objectos, águas poluídas, tintas,
óleos ou quaisquer ingredientes perigosos

€ 100,00 - € 1000,00

Bbc-42

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Lançar na via pública águas correntes de que resulte lameiro ou estagnação

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-43

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Lançar na via pública águas correntes de que resulte lameiro ou estagnação

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-44

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Lançar ou depor dejectos na via pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-45

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Lançar ou depor dejectos na via pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-46

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

A violação ao disposto no artigo 18.º do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e
Limpeza Pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-47

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

A violação ao disposto no artigo 18.º do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e
Limpeza Pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-48

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Quaisquer operações de carga e descarga, transporte e ou circulação de viaturas, das quais
resulte o desprendimento de materiais líquidos ou sólidos com prejuízo para a limpeza
pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-49

A lavagem de montras, portadas ou passeios fronteiros às fachadas dos estabelecimentos,
com água corrente, bem como qualquer operação de limpeza doméstica ou rega de plantas
das quais resulte o derramamento de águas para a via pública, quando efectuadas entre as
08:00 e as 20:00 horas
A lavagem de montras, portadas ou passeios fronteiros às fachadas dos estabelecimentos,
com água corrente, bem como qualquer operação de limpeza doméstica ou rega de plantas
das quais resulte o derramamento de águas para a via pública, quando efectuadas entre as
08:00 e as 20:00 horas

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Quaisquer operações de carga e descarga, transporte e ou circulação de viaturas, das quais
resulte o desprendimento de materiais líquidos ou sólidos com prejuízo para a limpeza
pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-50

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Deixar permanecer carga ou resíduos provenientes de carga ou descarga de veículos total ou
parcialmente, nas vias e outros espaços públicos com prejuízo para a limpeza urbana

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-51

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Deixar permanecer carga ou resíduos provenientes de carga ou descarga de veículos total ou
parcialmente, nas vias e outros espaços públicos com prejuízo para a limpeza urbana

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-52

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Colocar materiais de construção, nomeadamente areias e britas na via pública não
licenciadas para o efeito

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-53

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Colocar materiais de construção, nomeadamente areias e britas na via pública não
licenciadas para o efeito

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-54

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Não efectuar a limpeza de quaisquer materiais transportados em viaturas e derramados nas
vias e outros espaços públicos

€ 250,00 - € 2500,00

Bbs-55

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Não efectuar a limpeza de quaisquer materiais transportados em viaturas e derramados nas
vias e outros espaços públicos

€ 250,00 - € 2500,00

Bbc-56

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Abandonar animais domésticos, quer de boa saúde, quer estropiados, doentes, mortos ou
lançar parte deles nos contentores ou outros espaços públicos

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-57

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Abandonar animais domésticos, quer de boa saúde, quer estropiados, doentes, mortos ou
lançar parte deles nos contentores ou outros espaços públicos

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-58

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Lavar, reparar ou pintar viaturas na via pública ou outros espaços públicos

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-59

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Lavar, reparar ou pintar viaturas na via pública ou outros espaços públicos

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-60

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Vazar ou deixar correr águas poluídas, imundices, tintas, óleos ou outros líquidos poluentes
nas vias públicas ou outros espaços públicos

€ 100,00 - € 1000,00

Bbs-61

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Vazar ou deixar correr águas poluídas, imundices, tintas, óleos ou outros líquidos poluentes
nas vias públicas ou outros espaços públicos

€ 100,00 - € 1000,00

Bbc-62

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Lançar ou abandonar objectos cortantes ou contundentes como frascos, vidros, latas,
garrafas, etc. que possam constituir perigo para a circulação de pessoas, animais ou veículos,
na via pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-63

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Lançar ou abandonar objectos cortantes ou contundentes como frascos, vidros, latas,
garrafas, etc. que possam constituir perigo para a circulação de pessoas, animais ou veículos,
na via pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-64

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Sacudir ou bater cobertores, capachos, esteirões, tapetes ou alcatifas, fatos, roupas ou
outros objectos das janelas e das portas para a rua, ou nesta, desde as 8 às 20 horas

€ 50,00 - € 125,00

Bbs-65

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Sacudir ou bater cobertores, capachos, esteirões, tapetes ou alcatifas, fatos, roupas ou
outros objectos das janelas e das portas para a rua, ou nesta, desde as 8 às 20 horas

€ 50,00 - € 125,00

Bbc-66

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Cuspir, urinar ou defecar na via pública

€ 75,00 - € 250,00

Bbs-67

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Cuspir, urinar ou defecar na via pública

€ 75,00 - € 250,00

Bbc-68

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Lançar papéis, cascas de fruta e quaisquer outros detritos fora dos recipientes destinados à
sua recolha

€ 50,00 - € 125,00

Bbs-69

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Lançar papéis, cascas de fruta e quaisquer outros detritos fora dos recipientes destinados à
sua recolha

€ 50,00 - € 125,00

Bbc-70

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Acender fogueiras na via pública, salvo se existir licença prévia

€ 50,00 - € 125,00

Bbs-71

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Acender fogueiras na via pública, salvo se existir licença prévia

€ 50,00 - € 125,00

Bbc-72

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Fazer estendal em espaços públicos, de roupa, panos, tapetes, peles de animais, ou
quaisquer objectos

€ 50,00 - € 125,00

Bbs-73

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Fazer estendal em espaços públicos, de roupa, panos, tapetes, peles de animais, ou
quaisquer objectos

€ 50,00 - € 125,00

Bbc-74

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Apascentar gado bovino, cavalar, caprino ou ovino, em terrenos pertencentes ao Município,
ou em condições susceptíveis de afectar a circulação automóvel ou de peões, ou afectar a
limpeza e higiene públicas

€ 50,00 - € 125,00

Bbs-75

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Apascentar gado bovino, cavalar, caprino ou ovino, em terrenos pertencentes ao Município,
ou em condições susceptíveis de afectar a circulação automóvel ou de peões, ou afectar a
limpeza e higiene públicas

€ 50,00 - € 125,00

Bbc-76

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Lançar panfletos na via pública, aplicar cartazes, inscrições ou outra publicidade em
monumentos, fachadas de prédios ou outros locais não apropriados

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-77

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Lançar panfletos na via pública, aplicar cartazes, inscrições ou outra publicidade em
monumentos, fachadas de prédios ou outros locais não apropriados

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-78

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

O abandono ou escorrência de líquidos, lixos, detritos ou outras imundices para terrenos
anexos às edificações urbanas, pátios, quintais e outros espaços livres ou logradouros de
utilização singular ou comum de moradores

€ 50,00 - € 500,00

Bbs-79

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

O abandono ou escorrência de líquidos, lixos, detritos ou outras imundices para terrenos
anexos às edificações urbanas, pátios, quintais e outros espaços livres ou logradouros de
utilização singular ou comum de moradores

€ 50,00 - € 500,00

Bbc-80

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Manter nos terrenos ou logradouros dos prédios arbustos, silvados, sebes ou resíduos de
qualquer espécie, que possam constituir insalubridade, perigo de incêndio, de saúde pública
ou produzam impacte visual negativo

€ 100,00 - € 500,00

Bbs-81

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Manter nos terrenos ou logradouros dos prédios arbustos, silvados, sebes ou resíduos de
qualquer espécie, que possam constituir insalubridade, perigo de incêndio, de saúde pública
ou produzam impacte visual negativo

€ 100,00 - € 500,00

Bbc-82

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Manter árvores, arbustos, silvados, sebes pendentes para a via pública, que estorvem a livre
e cómoda passagem, impeçam a limpeza urbana e que possam constituir insalubridade

€ 100,00 - € 500,00

Bbs-83

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Manter árvores, arbustos, silvados, sebes pendentes para a via pública, que estorvem a livre
e cómoda passagem, impeçam a limpeza urbana e que possam constituir insalubridade

€ 100,00 - € 500,00

Bbc-84

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Manter nos terrenos vegetação daninha ou infestante que ocupe ou invada terrenos
vizinhos particulares ou a via pública

€ 100,00 - € 500,00

Bbs-85

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Manter nos terrenos vegetação daninha ou infestante que ocupe ou invada terrenos
vizinhos particulares ou a via pública

€ 100,00 - € 500,00

Bbc-86

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Manter árvores, arbustos, silvados, sebes pendentes de terrenos habitados para a via
pública, que estorvem a livre e cómoda passagem, impeçam a limpeza urbana e que possam
constituir insalubridade

€ 100,00 - € 500,00

Bbs-87

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Manter árvores, arbustos, silvados, sebes pendentes de terrenos habitados para a via
pública, que estorvem a livre e cómoda passagem, impeçam a limpeza urbana e que possam
constituir insalubridade

€ 100,00 - € 500,00

Bbc-88

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Lançar nos recipientes que o Município de Oliveira de Azeméis coloca à disposição dos
utentes, resíduos distintos daqueles a que os mesmos se destinam nomeadamente objectos
domésticos fora de uso, resíduos especiais entre outros

€ 100,00 - € 1000,00

Bbs-89

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Lançar nos recipientes que o Município de Oliveira de Azeméis coloca à disposição dos
utentes, resíduos distintos daqueles a que os mesmos se destinam nomeadamente objectos
domésticos fora de uso, resíduos especiais entre outros

€ 100,00 - € 1000,00

Bbc-90

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Não fechar devidamente a tampa dos recipientes que a possuam

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-91

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Não fechar devidamente a tampa dos recipientes que a possuam

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-92

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

A destruição e danificação dos recipientes e equipamentos destinados à recolha de resíduos
sólidos urbanos, para além do pagamento da sua reparação ou substituição

€ 125,00 - € 500,00

Bbs-93

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

A destruição e danificação dos recipientes e equipamentos destinados à recolha de resíduos
sólidos urbanos, para além do pagamento da sua reparação ou substituição

€ 125,00 - € 500,00

Bbc-94

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

A destruição ou danificação dos equipamentos destinados à recolha diferenciada de
materiais passíveis de valorização para além do pagamento da sua reparação ou substituição

€ 250,00 - € 1000,00

Bbs-95

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

A destruição ou danificação dos equipamentos destinados à recolha diferenciada de
materiais passíveis de valorização para além do pagamento da sua reparação ou substituição

€ 250,00 - € 1000,00

Bbc-96

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

O acondicionamento e a deposição de RSU em inobservância do prescrito dos números 3, 4,
5, 7 e 8 do artigo 11.º e números 2 e 3 do artigo 15.º do Regulamento de Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-97

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

O acondicionamento e a deposição de RSU em inobservância do prescrito dos números 3, 4,
5, 7 e 8 do artigo 11.º e números 2 e 3 do artigo 15.º do Regulamento de Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-98

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

A deposição de RSU fora dos horários e dias estabelecidos nos termos do n.º 6 do Artigo 11.º
do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-99

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

A deposição de RSU fora dos horários e dias estabelecidos nos termos do n.º 6 do Artigo 11.º
do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-100

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Retirar, remexer ou escolher resíduos contidos nos contentores e equipamentos próprios
para a deposição de RSU

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-101

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Retirar, remexer ou escolher resíduos contidos nos contentores e equipamentos próprios
para a deposição de RSU

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-102

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

A alteração da localização dos contentores estabelecida pelos Serviços Municipais

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-103

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

A alteração da localização dos contentores estabelecida pelos Serviços Municipais

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-104

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

A deposição de resíduos diferentes daqueles a que se destinam os recipientes de deposição
selectiva

€ 100,00 - € 1000,00

Bbs-105

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

A deposição de resíduos diferentes daqueles a que se destinam os recipientes de deposição
selectiva

€ 100,00 - € 1000,00

Bbc-106

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

A descarga e ou abandono de resíduos na via pública ou em qualquer área do Município,
pública ou privada, ou a autorização e/ou consentimento de qualquer destes actos pelo
próprio ou possuídos do prédio

€ 100,00 - € 500,00

Bbs-107

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

A descarga e ou abandono de resíduos na via pública ou em qualquer área do Município,
pública ou privada, ou a autorização e/ou consentimento de qualquer destes actos pelo
próprio ou possuídos do prédio

€ 100,00 - € 500,00

Bbc-108

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Impedir, por qualquer meio, aos munícipes ou aos serviços municipais de limpeza, o acesso
aos recipientes colocados na via pública para a deposição de resíduos sólidos

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-109

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Ambiente

Colectiva

Vazar ou deixar correr águas poluídas, imundices, tintas, óleos ou outros líquidos poluentes
nas vias públicas ou outros espaços públicos

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-110

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-111

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-112

Afixar publicidade e outro tipo de informação em papeleiras, contentores e demais
equipamentos públicos

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-113

Colectiva

Afixar publicidade e outro tipo de informação em papeleiras, contentores e demais
equipamentos públicos

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-114

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

O abandono e/ou deposição de objectos domésticos, vulgo monstros, em violação ao
disposto no artigo 16.º do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-115

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

O abandono e/ou deposição de objectos domésticos, vulgo monstros, em violação ao
disposto no artigo 16.º do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-116

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

A deposição de resíduos verdes ou sobrantes em violação do disposto no artigo 17º do
Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbs-117

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

A deposição de resíduos verdes ou sobrantes em violação do disposto no artigo 17º do
Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 250,00

Bbc-118

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

€ 100,00 - € 1000,00

Bbs-119

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

€ 100,00 - € 1000,00

Bbc-120

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

€ 150,00 - € 1500,00

Bbs-121

A utilização de outros recipientes destinados à deposição de resíduos sólidos urbanos, que
não os previstos neste Regulamento ou aprovados pelo órgão - Câmara Municipal e/ou que
não cumpram o disposto no n.º 3 do artigo 13.º do Regulamento de Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza Pública
A utilização de outros recipientes destinados à deposição de resíduos sólidos urbanos, que
não os previstos neste Regulamento ou aprovados pelo órgão - Câmara Municipal e/ou que
não cumpram o disposto no n.º 3 do artigo 13.º do Regulamento de Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza Pública

A deposição de entulhos, pneus usados e sucata independentemente da obrigatoriedade de
os infractores procederem à remoção dos entulhos, pneus usados, sucata e outros materiais
no prazo que lhe foi fixado pelo Município, em violação do disposto nos artigos 24.º, 25.º,
26.º e 27.º do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública
A deposição de entulhos, pneus usados e sucata independentemente da obrigatoriedade de
os infractores procederem à remoção dos entulhos, pneus usados, sucata e outros materiais
no prazo que lhe foi fixado pelo Município, em violação do disposto nos artigos 24.º, 25.º,
26.º e 27.º do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública
Despejar, lançar, depositar ou abandonar em local público ou privado qualquer dos resíduos
especiais referidos nas alíneas a) a h), l), m) e n) do artigo 6.º do Regulamento de Resíduos
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Despejar, lançar, depositar ou abandonar em local público ou privado qualquer dos resíduos
especiais referidos nas alíneas a) a h), l), m) e n) do artigo 6.º do Regulamento de Resíduos
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 150,00 - € 1500,00

Bbc-122

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

Despejar, colocar ou depositar os resíduos referidos no número antecedente em
equipamentos destinados aos RSU's, ou em qualquer outro equipamento colocado para o
efeito pelo interessado na via ou espaço público

€ 150,00 - € 1500,00

Bbs-123

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

Despejar, colocar ou depositar os resíduos referidos no número antecedente em
equipamentos destinados aos RSU's, ou em qualquer outro equipamento colocado para o
efeito pelo interessado na via ou espaço público

€ 150,00 - € 1500,00

Bbc-124

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

A infracção do disposto nos números 2 e 3 do artigo 28.º do Regulamento de Resíduos
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 75,00 - € 750,00

Bbs-125

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

A infracção do disposto nos números 2 e 3 do artigo 28.º do Regulamento de Resíduos
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 75,00 - € 750,00

Bbc-126

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Singular

O incumprimento do horário estabelecido nos termos do n.º 4 do artigo 28.º do
Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbs-127

Ambiente

Resíduos Sólidos
Urbanos e Limpeza
Pública

Colectiva

O incumprimento do horário estabelecido nos termos do n.º 4 do artigo 28.º do
Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública

€ 50,00 - € 150,00

Bbc-128

Ambiente

Ruído

Singular

O exercício de atividades ruidosas temporárias sem licença especial de ruído em violação do
disposto no Artigo 26.º;

€ 400,00 - € 2000,00

Bcs-129

Ambiente

Ruído

Colectiva

O exercício de atividades ruidosas temporárias sem licença especial de ruído em violação do
€ 6000,00 - € 22 500,00
disposto no Artigo 26.º;

Bcc-130

Ambiente

Ruído

Singular

O exercício de atividades ruidosas temporárias em violação das condições da licença especial
de ruído fixadas nos termos do Artigo 26.º;

Bcs-131

Ambiente

Ruído

Colectiva

O exercício de atividades ruidosas temporárias em violação das condições da licença especial
€ 6000,00 - € 22 500,00
de ruído fixadas nos termos do Artigo 26.º;

Ambiente

Ruído

Singular

A violação dos limites estabelecidos no n.º 7 do Artigo 28.º, quando a licença especial de
ruído é emitida por período superior a um mês;

€ 400,00 - € 2000,00

€ 400,00 - € 2000,00

Bcc-132

Bcs-132

Ambiente

Ruído

Colectiva

A violação dos limites estabelecidos no n.º 7 do Artigo 28.º, quando a licença especial de
ruído é emitida por período superior a um mês;

€ 6000,00 - € 22 500,00

Bcc-133

Ambiente

Ruído

Singular

A realização de obras no interior de edifícios em violação das condições estabelecidas pelo
n.º 1 do Artigo 34.º;

€ 400,00 - € 2000,00

Bcs-134

Ambiente

Ruído

Colectiva

A realização de obras no interior de edifícios em violação das condições estabelecidas pelo
n.º 1 do Artigo 34.º;

€ 6000,00 - € 22 500,00

Bcc-135

Ambiente

Ruído

Singular

O não cumprimento da obrigação de afixação das informações nos termos do n.º 2 do Artigo
34.º;

€ 400,00 - € 2000,00

Bcs-136

Ambiente

Ruído

Colectiva

O não cumprimento da obrigação de afixação das informações nos termos do n.º 2 do Artigo
€ 6000,00 - € 22 500,00
34.º;

Bcc-137

Ambiente

Ruído

Singular

O não cumprimento da ordem de suspensão emitida pelas autoridades policiais nos termos
do Artigo 32.º;

Bcs-138

Ambiente

Ruído

Colectiva

O não cumprimento da ordem de suspensão emitida pelas autoridades policiais nos termos
€ 6000,00 - € 22 500,00
do Artigo 32.º;

Ambiente

Ruído

Singular

O não cumprimento da ordem de cessação da incomodidade emitida pela autoridade policial
nos termos do n.ºs 1 e 2 do Artigo 37.º.

Ambiente

Ruído

Colectiva

O não cumprimento da ordem de cessação da incomodidade emitida pela autoridade policial
€ 6000,00 - € 22 500,00
nos termos do n.ºs 1 e 2 do Artigo 37.º.

Ambiente

Ruído

Singular

O incumprimento das medidas previstas no plano municipal de redução de ruído pela
entidade privada responsável pela sua execução nos termos do Artigo 8.º;

€ 6000,00 - € 20 000,00

Bcs-142

Ambiente

Ruído

Colectiva

O incumprimento das medidas previstas no plano municipal de redução de ruído pela
entidade privada responsável pela sua execução nos termos do Artigo 8.º;

€ 30 000,00 - € 48
000,00

Bcc-143

Ambiente

Ruído

Singular

A instalação ou o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis
isolados em violação do disposto no n.º 1 do Artigo 19.º;

€ 6000,00 - € 20 000,00

Bcs-144

€ 400,00 - € 2000,00

€ 400,00 - € 2000,00

Bcc-139

Bcs-140

Bcc-141

Ambiente

Ruído

Colectiva

A instalação ou o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis
isolados em violação do disposto no n.º 1 do Artigo 19.º;

€ 30 000,00 - € 48
000,00

Bcc-145

Ambiente

Ruído

Singular

A instalação ou o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas sensíveis em
violação do disposto no n.º 7 do Artigo 19.º;

€ 6000,00 - € 20 000,00

Bcs-146

Ambiente

Ruído

Colectiva

A instalação ou o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas sensíveis em
violação do disposto no n.º 7 do Artigo 19.º;

€ 30 000,00 - € 48
000,00

Bcc-147

Ambiente

Ruído

Singular

A inexistência da instalação de limitadores acústicos nos termos do Artigo 22.º;

€ 6000,00 - € 20 000,00

Bcs-148

Ambiente

Ruído

Colectiva

A inexistência da instalação de limitadores acústicos nos termos do Artigo 22.º;

€ 30 000,00 - € 48
000,00

Bcc-149

Ambiente

Ruído

Singular

A instalação ou exploração de infraestrutura de transporte em violação do disposto no n.º 1
€ 6000,00 - € 20 000,00
do Artigo 36.º;

Ambiente

Ruído

Colectiva

A instalação ou exploração de infraestrutura de transporte em violação do disposto no n.º 1
do Artigo 36.º;

€ 30 000,00 - € 48
000,00

Bcc-151

Ambiente

Ruído

Singular

O não cumprimento das medidas cautelares fixadas nos termos do Artigo 39.º.

€ 6000,00 - € 20 000,00

Bcs-152

Ambiente

Ruído

Colectiva

O não cumprimento das medidas cautelares fixadas nos termos do Artigo 39.º.

€ 30 000,00 - € 48
000,00

Bcc-153

Ambiente

Paisagem protegida Rio
Antuã

Singular

Prática dos atos e atividades estabelecidas nos artgs. 11.º e 12.º quando interditos, não
autorizados ou sem os pareceres devidos. Contra-Ordenação Leve.

€ 1500,00 - € 5000,00

Bds-154

Ambiente

Paisagem protegida Rio
Antuã

Colectiva

Prática dos atos e atividades estabelecidas nos artgs. 11.º e 12.º quando interditos, não
autorizados ou sem os pareceres devidos. Contra-Ordenação Leve.

€ 16 000,00 - € 22
500,00

Bdc-155

Ambiente

Paisagem protegida Rio
Antuã

Singular

Prática dos atos e atividades estabelecidas nos artgs. 11.º e 12.º quando interditos, não
autorizados ou sem os pareceres devidos. Contra-Ordenação Grave.

€ 17 000,00 - € 22
500,00

Bds-156

Bcs-150

Ambiente

Paisagem protegida Rio
Antuã

Colectiva

Prática dos atos e atividades estabelecidas nos artgs. 11.º e 12.º quando interditos, não
autorizados ou sem os pareceres devidos. Contra-Ordenação Grave.

€ 42 000,00 - € 48
000,00

Bdc-157

Ambiente

Paisagem protegida Rio
Antuã

Singular

Prática dos atos e atividades estabelecidas nos artgs. 11.º e 12.º quando interditos, não
autorizados ou sem os pareceres devidos. Contra-Ordenação Muito grave.

€ 32 000,00 - € 37
000,00

Bds-158

Ambiente

Paisagem protegida Rio
Antuã

Colectiva

Prática dos atos e atividades estabelecidas nos artgs. 11.º e 12.º quando interditos, não
autorizados ou sem os pareceres devidos. Contra-Ordenação Muito grave.

€ 500 000,00 - € 2.500
000,00

Bdc-159

Animais

Identificação de Caninos
e
Felinos

Singular

A não identificação dos cães e gatos nos termos do presente diploma e nos prazos previstos.

€ 50,00 - € 1850,00

Cas-1

Animais

Identificação de Caninos
e
Felinos

Colectiva

A não identificação dos cães e gatos nos termos do presente diploma e nos prazos previstos.

€ 50,00 - € 22 000,00

Cac-2

Cemitério

Cemitério

Singular

A remoção de cadáver por entidade diferente das previstas no n.º 1 do artigo 2.º do
Regulamento do Cemitério Municipal

€ 500,00 - € 7000,00

Das-1

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A remoção de cadáver por entidade diferente das previstas no n.º 1 do artigo 2.º do
Regulamento do Cemitério Municipal

€ 1000,00 - € 1500,00

Dac-2

Cemitério

Cemitério

Singular

O transporte de cadáver fora de cemitério em violação dos artigos 10.º e 11.º do
Regulamento do Cemitério Municipal

€ 500,00 - € 7000,00

Das-3

Cemitério

Cemitério

Colectiva

O transporte de cadáver fora de cemitério em violação dos artigos 10.º e 11.º do
Regulamento do Cemitério Municipal

€ 1000,00 - € 1500,00

Dac-4

Cemitério

Cemitério

Singular

A inumação, encerramento em caixão de zinco ou colocação em câmara frigorífica de
cadáver antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o óbito

€ 500,00 - € 7000,00

Das-5

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A inumação, encerramento em caixão de zinco ou colocação em câmara frigorífica de
cadáver antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o óbito

€ 1000,00 - € 1500,00

Dac-6

Cemitério

Cemitério

Singular

A inumação de cadáver fora dos prazos previstos no artigo 15.º do Regulamento do
Cemitério Municipal

€ 500,00 - € 7000,00

Das-7

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A inumação de cadáver fora dos prazos previstos no artigo 15.º do Regulamento do
Cemitério Municipal

€ 1000,00 - € 1500,00

Dac-8

Cemitério

Cemitério

Singular

A inumação, encerramento em caixão de zinco ou colocação em câmara frigorífica de
cadáver sem que tenha sido previamente lavrado assento ou auto de declaração de óbito ou
emitido boletim de óbito nos termos do artigo 16.º do Regulamento do Cemitério Municipal

€ 500,00 - € 7000,00

Das-9

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A inumação, encerramento em caixão de zinco ou colocação em câmara frigorífica de
cadáver sem que tenha sido previamente lavrado assento ou auto de declaração de óbito ou € 1000,00 - € 1500,00
emitido boletim de óbito nos termos do artigo 16.º do Regulamento do Cemitério Municipal

Dac-10

Cemitério

Cemitério

Singular

A abertura de caixão de zinco ou de chumbo fora das situações previstas no artigo 32.º do
Regulamento do Cemitério Municipal

€ 500,00 - € 7000,00

Das-11

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A abertura de caixão de zinco ou de chumbo fora das situações previstas no artigo 32.º do
Regulamento do Cemitério Municipal

€ 1000,00 - € 1500,00

Dac-12

Cemitério

Cemitério

Singular

A inumação fora de cemitério público ou de algum dos locais previstos no n.º 2 do artigo
12.º e artigo 13.º, ambos do Regulamento do Cemitério Municipal

€ 500,00 - € 7000,00

Das-13

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A inumação fora de cemitério público ou de algum dos locais previstos no n.º 2 do artigo
12.º e artigo 13.º, ambos do Regulamento do Cemitério Municipal

€ 1000,00 - € 1500,00

Dac-14

Cemitério

Cemitério

Singular

A utilização, no fabrico de caixão ou caixa de zinco, de folha com espessura inferior a 0,4 mm

€ 500,00 - € 7000,00

Das-15

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A utilização, no fabrico de caixão ou caixa de zinco, de folha com espessura inferior a 0,4 mm € 1000,00 - € 1500,00

Dac-16

Cemitério

Cemitério

Singular

A inumação em sepultura comum não identificada fora das situações previstas no artigo 20.º
do Regulamento do Cemitério Municipal

€ 500,00 - € 7000,00

Das-17

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A inumação em sepultura comum não identificada fora das situações previstas no artigo 20.º
€ 1000,00 - € 1500,00
do Regulamento do Cemitério Municipal

Dac-18

Cemitério

Cemitério

Singular

A abertura de sepultura antes de decorridos três anos, salvo em cumprimento de mandado
da autoridade judiciária

€ 500,00 - € 7000,00

Das-19

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A abertura de sepultura antes de decorridos três anos, salvo em cumprimento de mandado
da autoridade judiciária

€ 1000,00 - € 1500,00

Dac-20

Cemitério

Cemitério

Singular

A infracção ao disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento do Cemitério Municipal

€ 500,00 - € 7000,00

Das-21

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A infracção ao disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento do Cemitério Municipal

€ 1000,00 - € 1500,00

Dac-22

Cemitério

Cemitério

Singular

A trasladação de cadáver nos casos previstos no artigo 37.º do Regulamento do Cemitério
Municipal, sem ser em caixão de chumbo ou de zinco, com a espessura mínima de 0,4 mm

€ 500,00 - € 7000,00

Das-23

Cemitério

Cemitério

Colectiva

A trasladação de cadáver nos casos previstos no artigo 37.º do Regulamento do Cemitério
Municipal, sem ser em caixão de chumbo ou de zinco, com a espessura mínima de 0,4 mm

€ 1000,00 - € 1500,00

Dac-24

Cemitério

Cemitério

Singular

As infracções ao Regulamento do Cemitério Municipal, para as quais não tenham sido
previstas penalidades especiais

€ 200,00 - € 2500,00

Das-25

Cemitério

Cemitério

Colectiva

As infracções ao Regulamento do Cemitério Municipal, para as quais não tenham sido
previstas penalidades especiais

€ 400,00 - € 5000,00

Dac-26

Comércio e Serviços

Comércio e Serviços

Comércio e Serviços

Comércio e Serviços

Comércio e Serviços

Horários de
Funcionamento dos
Estabelecimentos
Comerciais de Venda ao
Horários de
Funcionamento dos
Estabelecimentos
Comerciais de Venda ao
Horários de
Funcionamento dos
Estabelecimentos
Comerciais de Venda ao
Horários de
Funcionamento dos
Estabelecimentos
Comerciais de Venda ao
Publicidade

Singular

Colectiva

Singular

Colectiva

Singular

O mapa de horário de funcionamento do estabelecimento comercial de venda ao público e
de prestação de serviços em desconfomidade com o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do
€ 194,64 - € 448,92
Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao
Público e de Prestação de Serviços
O mapa de horário de funcionamento do estabelecimento comercial de venda ao público e
de prestação de serviços em desconfomidade com o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do
€ 448,92 - € 1496,39
Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao
Público e de Prestação de Serviços
Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e de Prestação de Serviços em em
funcionamento fora do horário estabelecido no artigo.º 8.º do Regulamento dos Horários de
€ 249,40 - € 3740,98
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços
Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e de Prestação de Serviços em em
funcionamento fora do horário estabelecido no artigo.º 8.º do Regulamento dos Horários de
€ 2493,99 - € 24 939,89
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços
A afixação, inscrição, difusão de mensagens publicitárias, em violação do disposto no n.º 1
do artigo 11.º do Regulamento Municipal de Publicidade

€ 150,00 - € 1247,00

Eas-1

Eac-2

Eas-3

Eac-4

Ebs-1

Comércio e Serviços

Publicidade

Colectiva

A afixação, inscrição, difusão de mensagens publicitárias, em violação do disposto no n.º 1
do artigo 11.º do Regulamento Municipal de Publicidade

€ 300,00 - € 2494,00

Ebc-2

Comércio e Serviços

Publicidade

Singular

A afixação, inscrição, difusão de mensagens publicitárias que não respeite as condições do
alvará de licença, designadamente quanto ao meio difusor, ao conteúdo da mensagem
publicitária ou ao material autorizado

€ 100,00 - € 749,00

Ebs-3

Comércio e Serviços

Publicidade

Colectiva

A afixação, inscrição, difusão de mensagens publicitárias que não respeite as condições do
alvará de licença, designadamente quanto ao meio difusor, ao conteúdo da mensagem
publicitária ou ao material autorizado

€ 200,00 - € 1497,00

Ebc-4

Comércio e Serviços

Publicidade

Singular

A afixação, inscrição, difusão de mensagens publicitárias em local diverso do previsto na
licença

€ 150,00 - € 1247,00

Ebs-5

Comércio e Serviços

Publicidade

Colectiva

A afixação, inscrição, difusão de mensagens publicitárias em local diverso do previsto na
licença

€ 300,00 - € 2494,00

Ebc-6

Comércio e Serviços

Publicidade

Singular

A não remoção dos suportes publicitários nas condições estabelecidas e ou dentro do prazo
fixado para esse efeito

€ 150,00 - € 1247,00

Ebs-7

Comércio e Serviços

Publicidade

Colectiva

A não remoção dos suportes publicitários nas condições estabelecidas e ou dentro do prazo
fixado para esse efeito

€ 300,00 - € 2494,00

Ebc-8

Comércio e Serviços

Publicidade

Singular

Os suportes publicitários devem obrigatoriamente ser mantidos pelo titular do alvará de
licença em bom estado de conservação, limpeza e estabilidade, nos termos do disposto no
n.º 7 do artigo 21.º do Regulamento Municipal de Publicidade

€ 150,00 - € 1247,00

Ebs-9

Comércio e Serviços

Publicidade

Colectiva

Eventos, Espectáculos
e Provas Desportivas
Eventos, Espectáculos
e Provas Desportivas

Eventos, Espectáculos
e Provas Desportivas

Instalação e
Funcionamento de
Recintos Itinerantes e
Improvisados
Instalação e
Funcionamento de
Recintos Itinerantes e
Improvisados
Instalação e
Funcionamento de
Recintos Itinerantes e
Improvisados

Singular

Colectiva

Singular

Os suportes publicitários devem obrigatoriamente ser mantidos pelo titular do alvará de
licença em bom estado de conservação, limpeza e estabilidade, nos termos do disposto no
€ 300,00 - € 2494,00
n.º 7 do artigo 21.º do Regulamento Municipal de Publicidade
Não cumprimento das disposições relativas à obtenção de licença acidental para instalação e
funcionamento de recintos itinerantes e improvisados, nos termos do disposto no artigo 6.º
€ 498,80 - € 3740,98
do Regulamento do Licenciamento para Instalação e Funcionamento de Recintos Itinerantes
e Improvisados
Não cumprimento das disposições relativas à obtenção de licença acidental para instalação e
funcionamento de recintos itinerantes e improvisados, nos termos do disposto no artigo 6.º
€ 498,80 - € 44 891,81
do Regulamento do Licenciamento para Instalação e Funcionamento de Recintos Itinerantes
e Improvisados
Não cumprimento das disposições relativas à obtenção de licença acidental para instalação e
funcionamento de recintos itinerantes e improvisados, nos termos do disposto no artigo 7.º
€ 498,80 - € 3740,98
do Regulamento do Licenciamento para Instalação e Funcionamento de Recintos Itinerantes
e Improvisados

Ebc-10

Fas-1

Fac-2

Fas-3

Eventos, Espectáculos
e Provas Desportivas

Eventos, Espectáculos
e Provas Desportivas

Eventos, Espectáculos
e Provas Desportivas

Instalação e
Funcionamento de
Recintos Itinerantes e
Improvisados
Instalação e
Funcionamento de
Recintos Itinerantes e
Improvisados
Instalação e
Funcionamento de
Recintos Itinerantes e
Improvisados

Colectiva

Não cumprimento das disposições relativas à obtenção de licença acidental para instalação e
funcionamento de recintos itinerantes e improvisados, nos termos do disposto no artigo 7.º
€ 498,80 - € 44 891,81
do Regulamento do Licenciamento para Instalação e Funcionamento de Recintos Itinerantes
e Improvisados

Fac-4

Singular

Não cumprimento de disposições previstas no artigo 6.º e 7.º do Regulamento do
Licenciamento para Instalação e Funcionamento de Recintos Itinerantes e Improvisados

€ 50,00 - € 75,00

Fas-5

Colectiva

Não cumprimento de disposições previstas no artigo 6.º e 7.º do Regulamento do
Licenciamento para Instalação e Funcionamento de Recintos Itinerantes e Improvisados

€ 50,00 - € 5000,00

Fac-6

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador, no incumprimento das disposições deste
Regulamento, conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do
Mercado Municipal

€ 100,00 - € 500,00

Gas-1

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-2

€ 100,00 - € 500,00

Gas-3

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-4

€ 100,00 - € 500,00

Gas-5

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-6

€ 100,00 - € 500,00

Gas-7

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-8

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador, no incumprimento das disposições deste
Regulamento, conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do
Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de acatar e dar pronto cumprimento às
ordens legítimas das entidades competentes para a fiscalização, colaborando em todas as
inspecções e vistorias consideradas covenientes, conforme o disposto na alínea b) do n.º 1
do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de acatar e dar pronto cumprimento às
ordens legítimas das entidades competentes para a fiscalização, colaborando em todas as
inspecções e vistorias consideradas covenientes, conforme o disposto na alínea b) do n.º 1
do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de tratar o público e todas as pessoas em
geral com urbanidade e civismo, conforme o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do
Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de tratar o público e todas as pessoas em
geral com urbanidade e civismo, conforme o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do
Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de responder pelos danos e prejuízos nos
espaços concessionados, em tempo útil, provocados por si ou por qualquer outra pessoa,
conforme o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de responder pelos danos e prejuízos nos
espaços concessionados, em tempo útil, provocados por si ou por qualquer outra pessoa,
conforme o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de responder pelos actos e omissões dos
seus empregados e colaboradores, conforme o disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 5.º do
Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 500,00

Gas-9

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de responder pelos actos e omissões dos
seus empregados e colaboradores, conforme o disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 5.º do
Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-10

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de tratar com correcção e cumprir as
instruções dos funcionários municipais e das entidades sanitárias, conforme o disposto na
alínea d) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 500,00

Gas-11

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de tratar com correcção e cumprir as
instruções dos funcionários municipais e das entidades sanitárias, conforme o disposto na
alínea d) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-12

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de não praticar distúrbios, altercações ou
discussões, nem actos de violência, conforme o disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 5.º do
Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 500,00

Gas-13

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-14

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

€ 100,00 - € 500,00

Gas-15

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-16

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

€ 100,00 - € 500,00

Gas-17

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-18

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

€ 100,00 - € 500,00

Gas-19

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-20

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de não praticar distúrbios, altercações ou
discussões, nem actos de violência, conforme o disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 5.º do
Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de em geral, praticar ou deixar de
praticar actos que contribuem para o normal e regular funcionamento do mercado,
conforme o disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de em geral, praticar ou deixar de
praticar actos que contribuem para o normal e regular funcionamento do mercado,
conforme o disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
introduzir caninos e felinos no mercado, em violação do disposto na alínea k) do n.º 1 artigo
7.º do Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
introduzir caninos e felinos no mercado, em violação do disposto na alínea k) do n.º 1 artigo
7.º do Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
entrar ou permanecer no mercado em estado de embriaguez ou toxicodependência, bem
como provocar quaisquer distúrbios ou altercações, em violação do disposto na alínea o) do
n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
entrar ou permanecer no mercado em estado de embriaguez ou toxicodependência, bem
como provocar quaisquer distúrbios ou altercações, em violação do disposto na alínea o) do
n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
lançar detritos para o pavimento ou conspurcá-lo com escorrências, penas, papéis, produtos
deteriorados, embalagens, etc, em violação do disposto na alínea p) do n.º 1 artigo 7.º do
Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
lançar detritos para o pavimento ou conspurcá-lo com escorrências, penas, papéis, produtos
deteriorados, embalagens, etc, em violação do disposto na alínea p) do n.º 1 artigo 7.º do
Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
fumar em toda a extensão do mercado, em violação do disposto na alínea q) do n.º 1 artigo
7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 500,00

Gas-21

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-22

€ 100,00 - € 500,00

Gas-23

Colectiva

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
fumar em toda a extensão do mercado, em violação do disposto na alínea q) do n.º 1 artigo
7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-24

Mercado Municipal

Singular

A oposição à realização de inspecções, colheita de amostras e/ou interdição de venda de
produtos determinados por quaisquer entidades referidas no n.º 1 do artigo 14.º do
Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 500,00

Gas-25

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

A oposição à realização de inspecções, colheita de amostras e/ou interdição de venda de
produtos determinados por quaisquer entidades referidas no n.º 1 do artigo 14.º do
Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-26

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de usar, de forma visível, o cartão de
identificação, previsto no anexo II do Regulamento do Mercado Municipal, conforme o
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-27

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de usar, de forma visível, o cartão de
identificação, previsto no anexo II do Regulamento do Mercado Municipal, conforme o
€ 100,00 - € 3656,00
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de exibir, salvo se for vendedor
ocasional, sempre que solicitado por qualquer funcionário em serviço no mercado, o alvará
€ 100,00 - € 1000,00
que legitima a ocupação do espaço e o cartão de identificação de empresário em nome
individual ou de pessoa colectiva, emitido pelo registo nacional de pessoas colectivas, que
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de exibir, salvo se for vendedor
ocasional, sempre que solicitado por qualquer funcionário em serviço no mercado, o alvará
€ 100,00 - € 3656,00
que legitima a ocupação do espaço e o cartão de identificação de empresário em nome
individual ou de pessoa colectiva, emitido pelo registo nacional de pessoas colectivas, que
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de assegurar com pessoal próprio e
adequado o funcionamento do espaço de venda, conforme o disposto na alínea i) do n.º 1 do € 100,00 - € 1000,00
artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de assegurar com pessoal próprio e
adequado o funcionamento do espaço de venda, conforme o disposto na alínea i) do n.º 1 do € 100,00 - € 3656,00
artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal

Gac-28

Gas-29

Gac-30

Gas-31

Gac-32

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de impedir que nas áreas interiores dos
espaços concedidos se mantenham pessoas estranhas à actividade autorizada, conforme o
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de impedir que nas áreas interiores dos
espaços concedidos se mantenham pessoas estranhas à actividade autorizada, conforme o
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de comunicar, por escrito, no Gabinete
de Atendimento ao Munícipe, a admissão ou substituição de empregados e colaboradores,
apresentando para o efeito o certificado de aptidão médica ou documento equivalente,
conforme o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de comunicar, por escrito, no Gabinete
de Atendimento ao Munícipe, a admissão ou substituição de empregados e colaboradores,
apresentando para o efeito o certificado de aptidão médica ou documento equivalente,
conforme o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de cumprir o horário de funcionamento
do mercado apenas sendo permitida a tolerância de trinta minutos relativamente àquele
horário, conforme o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de cumprir o horário de funcionamento
do mercado apenas sendo permitida a tolerância de trinta minutos relativamente àquele
horário, conforme o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de permitir a vistoria das lojas, bancas,
mesas ou locais ocupados, aos funcionários municipais e autoridades sanitárias sempre que
estes o pretendam, conforme o disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento
do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de permitir a vistoria das lojas, bancas,
mesas ou locais ocupados, aos funcionários municipais e autoridades sanitárias sempre que
estes o pretendam, conforme o disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento
do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
cozinhar ou tomar refeições nas instalações do mercado, em violação do disposto na alínea
a) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
cozinhar ou tomar refeições nas instalações do mercado, em violação do disposto na alínea
a) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
exercer nas instalações ou locais que lhes forem atribuídos, actividades ou venda de
produtos não autorizados, em violação do disposto na alínea b) do n.º 1 artigo 7.º do
Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
exercer nas instalações ou locais que lhes forem atribuídos, actividades ou venda de
produtos não autorizados, em violação do disposto na alínea b) do n.º 1 artigo 7.º do
Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-33

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-34

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-35

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-36

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-37

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-38

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-39

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-40

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-41

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-42

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-43

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-44

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
acordar e estabelecer práticas concertadas entre vendedores, qualquer que seja a forma que
revistam, que tenham por objecto ou como efeito impedir, falsear ou restringir a
concorrência no todo ou em parte do mercado municipal, em violação do disposto na alínea
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
acordar e estabelecer práticas concertadas entre vendedores, qualquer que seja a forma que
revistam, que tenham por objecto ou como efeito impedir, falsear ou restringir a
concorrência no todo ou em parte do mercado municipal, em violação do disposto na alínea
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
efectuar qualquer venda fora da loja, banca, mesa ou terrado, em violação do disposto na
alínea d) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-45

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-46

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-47

Colectiva

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
efectuar qualquer venda fora da loja, banca, mesa ou terrado, em violação do disposto na
alínea d) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-48

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
colocar produtos, mercadorias ou objectos fora das áreas que lhes foram atribuídas, em
violação do disposto na alínea e) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-49

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-50

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-51

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-52

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-53

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
utilizar equipamento de amplicação sonora para apregoar géneros e mercadorias, em
violação do disposto na alínea g) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-54

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
utilizar aparelhos de TV ou rádio, que pelo seu elevado volume possam causar incómodo, em
violação do disposto na alínea h) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-55

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
utilizar aparelhos de TV ou rádio, que pelo seu elevado volume possam causar incómodo, em
violação do disposto na alínea h) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-56

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
colocar produtos, mercadorias ou objectos fora das áreas que lhes foram atribuídas, em
violação do disposto na alínea e) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
colocar nas lojas e bancas, mesas e lugares de terrado qualquer mobiliário não autorizado,
bem como utilizar pregos e escápulas nas paredes ou fixar armações, em violação do
disposto na alínea f) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
colocar nas lojas e bancas, mesas e lugares de terrado qualquer mobiliário não autorizado,
bem como utilizar pregos e escápulas nas paredes ou fixar armações, em violação do
disposto na alínea f) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
utilizar equipamento de amplicação sonora para apregoar géneros e mercadorias, em
violação do disposto na alínea g) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
introduzir no mercado quaisquer géneros e mercadorias fora das portas destinadas a esse
fim, em violação do disposto na alínea j) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado
Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
introduzir no mercado quaisquer géneros e mercadorias fora das portas destinadas a esse
fim, em violação do disposto na alínea j) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado
Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
introduzir produtos ou mercadorias de forma encoberta ou dissimulada sem os declarar ou
exibir, em violação do disposto na alínea l) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado
Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
introduzir produtos ou mercadorias de forma encoberta ou dissimulada sem os declarar ou
exibir, em violação do disposto na alínea l) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado
Municipal
O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
acender lume em qualquer local do mercado, em violação do disposto na alínea m) do n.º 1
artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-57

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-58

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-59

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-60

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-61

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
acender lume em qualquer local do mercado, em violação do disposto na alínea m) do n.º 1
artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-62

Singular

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de usar
aquecedores, em violação do disposto na alínea n) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do
Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-63

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de usar
aquecedores, em violação do disposto na alínea n) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do
€ 100,00 - € 3656,00
Mercado Municipal

Gac-64

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

A violação das disposições relativas à afixação de preços, nos termos do disposto no artigo
12.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-65

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

A violação das disposições relativas à afixação de preços, nos termos do disposto no artigo
12.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-66

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Os vendedores deverão possuir os instrumentos de medição ou outros necessários ao
exercício da sua actividade, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do Regulamento
do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-67

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Os vendedores deverão possuir os instrumentos de medição ou outros necessários ao
exercício da sua actividade, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do Regulamento
do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-68

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Os instrumentos de medição têm de estar nivelados, assim como colocados em local visível,
nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 13.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-69

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Os instrumentos de medição têm de estar nivelados, assim como colocados em local visível,
nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 13.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-70

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-71

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-72

No interior do mercado é proibida a afixação de publicidade, sem que a mesma seja
previamente definida e autorizada pelo Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com
competência delegada, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento do
Mercado Municipal
No interior do mercado é proibida a afixação de publicidade, sem que a mesma seja
previamente definida e autorizada pelo Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com
competência delegada, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento do
Mercado Municipal

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

A violação das disposições relativas aos horários de funcionamento, nos termos do disposto
no artigo 19.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-73

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

A violação das disposições relativas aos horários de funcionamento, nos termos do disposto
no artigo 19.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-74

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

A violação das disposições relativas ao abastecimento do mercado, nos termos do disposto
no artigo 20.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-75

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

A violação das disposições relativas ao abastecimento do mercado, nos termos do disposto
no artigo 20.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-76

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das proibições gerais, nos termos do disposto no artigo 21.º do
Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-77

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das proibições gerais, nos termos do disposto no artigo 21.º do
Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-78

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento da proibição de ocupação dos espaços destinados à circulação e ou
permanência de pessoas, nos termos do disposto no artigo 26.º do Regulamento do
Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-79

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento da proibição de ocupação dos espaços destinados à circulação e ou
permanência de pessoas, nos termos do disposto no artigo 26.º do Regulamento do
Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-80

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento do disposto no artigo 31.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-81

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento do disposto no artigo 31.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-82

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das disposições relativas aos vendedores ocasionais, nos termos do
disposto no artigo 39.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-83

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das disposições relativas aos vendedores ocasionais, nos termos do
disposto no artigo 39.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-84

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das disposições relativas à cedência do local de venda, nos termos do
disposto no artigo 46.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-85

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das disposições relativas à cedência do local de venda, nos termos do
disposto no artigo 46.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-86

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das disposições especiais relativas a sociedades, nos termos do disposto
no artigo 49.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-87

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das disposições especiais relativas a sociedades, nos termos do disposto
no artigo 49.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-88

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das disposições relativas à transmissão por morte, nos termos do
disposto no artigo 50.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-89

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das disposições relativas à transmissão por morte, nos termos do
disposto no artigo 50.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-90

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das disposições relativas a obras no mercado, nos termos do disposto
no artigo 53.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 1000,00

Gas-91

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das disposições relativas a obras no mercado, nos termos do disposto
no artigo 53.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 100,00 - € 3656,00

Gac-92

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de recolher todos os resíduos resultantes
da actividade exercida no mercado, depositando-os em local adequado, devendo a limpeza
estar concluída trinta minutos após a hora do encerramento do mercado, não podendo ser
feita após a lavagem do pavimento pelo pessoal ao serviços, conforme o disposto na alínea f)
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de recolher todos os resíduos resultantes
da actividade exercida no mercado, depositando-os em local adequado, devendo a limpeza
estar concluída trinta minutos após a hora do encerramento do mercado, não podendo ser
feita após a lavagem do pavimento pelo pessoal ao serviços, conforme o disposto na alínea f)
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-93

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-94

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de manter permanentemente o espaço
concessionado em estado de limpeza e higiene adequado, conforme o disposto na alínea g)
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-95

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de manter permanentemente o espaço
concessionado em estado de limpeza e higiene adequado, conforme o disposto na alínea g)
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-96

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-97

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-98

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-99

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-100

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-101

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-102

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de garantir que os espaços
concessionados, bem como os equipamentos, se encontrem em perfeito estado de
conservação, procedendo, sempre que necessário, a acções de manutenção e reparação
devidas, conforme o disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de garantir que os espaços
concessionados, bem como os equipamentos, se encontrem em perfeito estado de
conservação, procedendo, sempre que necessário, a acções de manutenção e reparação
devidas, conforme o disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de cumprir as normas legais e
regulamentares relativas à higiene, segurança e saúde, a salubridade e ao exercício da
actividade que desenvolvem no mercado, conforme o disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo
5.º do Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de cumprir as normas legais e
regulamentares relativas à higiene, segurança e saúde, a salubridade e ao exercício da
actividade que desenvolvem no mercado, conforme o disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo
5.º do Regulamento do Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de apresentar para venda apenas
produtos, géneros e mercadorias em bom estado de conservação e em perfeitas condições
higiénicas, conforme o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do
Mercado Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de apresentar para venda apenas
produtos, géneros e mercadorias em bom estado de conservação e em perfeitas condições
higiénicas, conforme o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do
Mercado Municipal

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Mercado Municipal

Mercado Municipal

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de entregar aos compradores os géneros
alimentares embalados devidamente protegidos, através de meios limpos e higiénicos,
conforme o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal
A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de entregar aos compradores os géneros
alimentares embalados devidamente protegidos, através de meios limpos e higiénicos,
conforme o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado
Municipal

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-103

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-104

Singular

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de ser portador dos necessários
certificados de aptidão médica ou documento equivalente, assim como os seus empregados
e colaboradores, exibindo-os sempre que lhes seja solicitado, conforme o disposto na alínea
e) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-105

Colectiva

A violação do dever de vendedor e/ou colaborador de ser portador dos necessários
certificados de aptidão médica ou documento equivalente, assim como os seus empregados
e colaboradores, exibindo-os sempre que lhes seja solicitado, conforme o disposto na alínea
e) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-106

Singular

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
transportar ou expor aves ou outros animais de criação por outra forma que não seja
gaiolas, caixas ou canastras apropriadas e em condições de higiene e segurança, em violação
do disposto na alínea i) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-106

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-107

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento da proibição ao vendedor, seus empregados e/ou colaboradores de
transportar ou expor aves ou outros animais de criação por outra forma que não seja
gaiolas, caixas ou canastras apropriadas e em condições de higiene e segurança, em violação
do disposto na alínea i) do n.º 1 artigo 7.º do Regulamento do Mercado Municipal

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das dispoições relativas à higiene dos vendedores, nos termos do
disposto no artigo 8.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-108

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das dispoições relativas à higiene dos vendedores, nos termos do
disposto no artigo 8.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-109

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das dispoições relativas à exposição de produtos, nos termos do
disposto no artigo 9.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-110

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das dispoições relativas à exposição de produtos, nos termos do
disposto no artigo 9.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-111

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das dispoições relativas a produtos perecíveis, nos termos do disposto
no artigo 10.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-112

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das dispoições relativas a produtos perecíveis, nos termos do disposto
no artigo 10.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-113

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Singular

O não cumprimento das dispoições relativas às embalagens, nos termos do disposto no
artigo 11.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 2493,98

Gas-114

Feiras, Mercados e
Venda Ambulante

Mercado Municipal

Colectiva

O não cumprimento das dispoições relativas às embalagens, nos termos do disposto no
artigo 11.º do Regulamento do Mercado Municipal

€ 99,76 - € 3656,00

Gac-115

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

€ 50,00 - € 3741,00

Has-1

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-2

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

A instalação de suportes publicitários efectuados em violação do disposto no artigo 5.º do
Regulamento Municipal de Ocupação de Domínio Público

€ 50,00 - € 3741,00

Has-3

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

A instalação de suportes publicitários efectuados em violação do disposto no artigo 5.º do
Regulamento Municipal de Ocupação de Domínio Público

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-4

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

As falsas declarações, como interposta pessoa, visando a obtenção da licença, bem como
sobre as disposições legais ou regulamentares aplicáveis ao respectivo projecto

€ 50,00 - € 3741,00

Has-5

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

As falsas declarações, como interposta pessoa, visando a obtenção da licença, bem como
sobre as disposições legais ou regulamentares aplicáveis ao respectivo projecto

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-6

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

A transmissão de licença a outrem não autorizada, bem como a cedência de utilização do
espaço licenciado, ainda que temporariamente

€ 50,00 - € 3741,00

Has-7

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

A transmissão de licença a outrem não autorizada, bem como a cedência de utilização do
espaço licenciado, ainda que temporariamente

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-8

A ocupação do espaço público com mobiliário urbano, designadamente com quiosques,
esplanadas, palas, toldos, alpendres, e ainda com outros objectos que, não possuindo
natureza de mobiliário urbano, se encontrem instalados ou apoiados no espaço público
permitindo um uso, prestando um serviço ou apoiando uma actividade em violação do
A ocupação do espaço público com mobiliário urbano, designadamente com quiosques,
esplanadas, palas, toldos, alpendres, e ainda com outros objectos que, não possuindo
natureza de mobiliário urbano, se encontrem instalados ou apoiados no espaço público
permitindo um uso, prestando um serviço ou apoiando uma actividade em violação do

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

A adulteração dos elementos, tal como aprovados, ou alterações da demarcação efectuada

€ 50,00 - € 3741,00

Has-9

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

A adulteração dos elementos, tal como aprovados, ou alterações da demarcação efectuada

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-10

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

A violação do dever de segurança e vigilância nos termos do diposto no n.º 1 do artigo 20.º

€ 50,00 - € 3741,00

Has-11

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

A violação do dever de segurança e vigilância nos termos do diposto no n.º 1 do artigo 20.º

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-12

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

A violação do dever de higiene e de apresentação nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
20.º

€ 50,00 - € 3741,00

Has-13

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

A violação do dever de higiene e de apresentação nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
20.º

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-14

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

A falta de realização de obras de conservação do mobiliário urbano, quando exigidas pela
entidade competente, bem como a sua realização não autorizada

€ 50,00 - € 3741,00

Has-15

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

A falta de realização de obras de conservação do mobiliário urbano, quando exigidas pela
entidade competente, bem como a sua realização não autorizada

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-16

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

A recusa ou inércia do responsável pela ocupação abusiva ou do titular da licença em
proceder à remoção voluntária dos elementos de mobiliário urbano instalados, bem como
de outros objectos instalados no espaço público

€ 50,00 - € 3741,00

Has-17

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

A recusa ou inércia do responsável pela ocupação abusiva ou do titular da licença em
proceder à remoção voluntária dos elementos de mobiliário urbano instalados, bem como
de outros objectos instalados no espaço público

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-18

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

O desrespeito dos actos administrativos que determinem a remoção do mobiliário urbano

€ 50,00 - € 3741,00

Has-19

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

O desrespeito dos actos administrativos que determinem a remoção do mobiliário urbano

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-20

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

A não remoção do mobiliário urbano dentro do prazo de remoção voluntário previsto no
Regulamento Municipal de Ocupação de Domínio Público

€ 50,00 - € 3741,00

Has-21

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

A não remoção do mobiliário urbano dentro do prazo de remoção voluntário previsto no
Regulamento Municipal de Ocupação de Domínio Público

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-22

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Singular

A montagem de mobiliário urbano no espaço público por empresas prestadoras deste
serviço em desrespeito ao disposto no artigo 5.º do Regulamento Municipal de Ocupação de
Domínio Público

€ 50,00 - € 3741,00

Has-23

Ocupação de Domínio
Público

Ocupação de Domínio
Público

Colectiva

A montagem de mobiliário urbano no espaço público por empresas prestadoras deste
serviço em desrespeito ao disposto no artigo 5.º do Regulamento Municipal de Ocupação de
Domínio Público

€ 50,00 - € 3741,00

Hac-24

Taxas e Licenças

Tabela de Taxas e
Licenças

Singular

O pedido de averbamento de processos, licenças ou autorizações, sempre que exigíveis, para
além dos 30 dias seguidos a contar da verificação dos factos que os justifiquem.

€ 100,00 - € 1250,00

Ias-1

Taxas e Licenças

Tabela de Taxas e
Licenças

Colectiva

O pedido de averbamento de processos, licenças ou autorizações, sempre que exigíveis, para
além dos 30 dias seguidos a contar da verificação dos factos que os justifiquem.

€ 100,00 - € 2500,00

Iac-2

Transporte Público de
aluguer em veículos
Transporte e
automóveis ligeiros de
Circulação Rodoviária
passageiros - transporte
de taxi

Singular

O incumprimento do regime de estacionamento previsto no artigo 15.º do Regulamento
Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de
taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jas-1

Transporte Público de
aluguer em veículos
Transporte e
automóveis ligeiros de
Circulação Rodoviária
passageiros - transporte
de taxi

Colectiva

O incumprimento do regime de estacionamento previsto no artigo 15.º do Regulamento
Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de
taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jac-2

Singular

O incumprimento do regime de estacionamento previsto no artigo 16.º do Regulamento
Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de
taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jas-3

Colectiva

O incumprimento do regime de estacionamento previsto no artigo 16.º do Regulamento
Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de
taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jac-4

Transporte Público de
aluguer em veículos
Transporte e
automóveis ligeiros de
Circulação Rodoviária
passageiros - transporte
de taxi
Transporte Público de
Transporte e
aluguer em veículos
Circulação Rodoviária automóveis ligeiros de
passageiros - transporte

Transporte e
Circulação Rodoviária
Transporte e
Circulação Rodoviária
Transporte e
Circulação Rodoviária
Transporte e
Circulação Rodoviária
Transporte e
Circulação Rodoviária
Transporte e
Circulação Rodoviária
Transporte e
Circulação Rodoviária
Transporte e
Circulação Rodoviária

Transporte Público de
aluguer em veículos
automóveis ligeiros de
passageiros - transporte
Transporte Público de
aluguer em veículos
automóveis ligeiros de
passageiros - transporte
Transporte Público de
aluguer em veículos
automóveis ligeiros de
passageiros - transporte
Transporte Público de
aluguer em veículos
automóveis ligeiros de
passageiros - transporte
Transporte Público de
aluguer em veículos
automóveis ligeiros de
passageiros - transporte
Transporte Público de
aluguer em veículos
automóveis ligeiros de
passageiros - transporte
Transporte Público de
aluguer em veículos
automóveis ligeiros de
passageiros - transporte
Transporte Público de
aluguer em veículos
automóveis ligeiros de
passageiros - transporte

Singular

A inobservância das normas de identificação e características dos táxis dispostas no artigo
6.º do Regulamento Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de
passageiros - transporte de taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jas-5

Colectiva

A inobservância das normas de identificação e características dos táxis dispostas no artigo
6.º do Regulamento Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de
passageiros - transporte de taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jac-6

Singular

A inexistência dos documentos a que se refere o n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento
Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de
taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jas-7

Colectiva

A inexistência dos documentos a que se refere o n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento
Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de
taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jac-8

Singular

O incumprimento do disposto no artigo 14.º do Regulamento Municipal do transporte de
aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jas-9

Colectiva

O incumprimento do disposto no artigo 14.º do Regulamento Municipal do transporte de
aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jac-10

Singular

O abandono injustificado do veículo em violação do disposto no artigo 36.º do Regulamento
Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de
taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jas-11

Colectiva

O abandono injustificado do veículo em violação do disposto no artigo 36.º do Regulamento
Municipal do transporte de aluguer em veículos automóveis de passageiros - transporte de
taxi

€ 150,00 - € 449,00

Jac-12

Urbanização e
Edificação

Toponímia e Numeração
de Polícia Municipal

Singular

As infracções ao preceituado neste regulamento constituem contra-ordenação nos termos
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.º 356/89, de 17 de Outubro

€ 25,00 - € 125,00

Las-1

Urbanização e
Edificação

Toponímia e Numeração
de Polícia Municipal

Colectiva

As infracções ao preceituado neste regulamento constituem contra-ordenação nos termos
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.º 356/89, de 17 de Outubro

€ 25,00 - € 125,00

Lac-2

Urbanização e
Edificação

Toponímia e Numeração
de Polícia Municipal

Singular

A colocação dos suportes das placas toponímicas fora dos locais previamente aprovados pela
Câmara Municipal

€ 50,00 - € 125,00

Las-3

Urbanização e
Edificação

Toponímia e Numeração
de Polícia Municipal

Colectiva

A colocação dos suportes das placas toponímicas fora dos locais previamente aprovados pela
Câmara Municipal

€ 50,00 - € 125,00

Lac-4

Urbanização e
Edificação

Taxas relacionadas com
a actividade Urbanística

Singular

A ocupação de domínio público sem prévio licenciamento e liquidação de taxas nos termos
do disposto no artigo 51.º e 52.º do Regulamento Municipal de Taxas relacionadas com a
actividade urbanística

€ 150,00 - € 1247,00

Lbs-5

Urbanização e
Edificação

Taxas relacionadas com
a actividade Urbanística

Colectiva

A ocupação de domínio público sem prévio licenciamento e liquidação de taxas nos termos
do disposto no artigo 51.º e 52.º do Regulamento Municipal de Taxas relacionadas com a
actividade urbanística

€ 300,00 - € 2494,00

Lbc-6

Urbanização e
Edificação

Taxas relacionadas com
a actividade Urbanística

Singular

A não comunicação de início dos trabalhos determinado pelo n.º 1 do artigo 80 -A do RJUE e
n.º 1 do artigo 45.º do RMUET publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 214, 4 de
Novembro de 2008

€ 150,00 - € 1247,00

Lbs-7

Urbanização e
Edificação

Taxas relacionadas com
a actividade Urbanística

Colectiva

A não comunicação de início dos trabalhos determinado pelo n.º 1 do artigo 80 -A do RJUE e
n.º 1 do artigo 45.º do RMUET publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 214, 4 de
Novembro de 2008

€ 300,00 - € 2494,00

Lbc-8

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A realização de quaisquer operações urbanísticas sujeitas a prévio licenciamento sem o
respetivo alvará de licenciamento, exceto nos casos previstos nos artigos 81.º e 113.º.

€ 500,00 - € 200 000,00

Lcs-9

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A realização de quaisquer operações urbanísticas sujeitas a prévio licenciamento sem o
respetivo alvará de licenciamento, exceto nos casos previstos nos artigos 81.º e 113.º.

€ 1500,00 - € 450 000,00

Lcc- 10

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A realização de quaisquer operações urbanísticas em desconformidade com o respetivo
projeto ou com as condições do licenciamento ou da comunicação prévia.

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcs-11

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A realização de quaisquer operações urbanísticas em desconformidade com o respetivo
projeto ou com as condições do licenciamento ou da comunicação prévia.

€ 3000,00 - € 450 000,00

Lcc- 12

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A execução de trabalhos em violação do disposto no n.º 2 do artigo 80.º -A;

€ 500,00 - € 100 000,00

Lcs-13

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A execução de trabalhos em violação do disposto no n.º 2 do artigo 80.º -A;

€ 1500,00 - € 250 000,00

Lcc- 14

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A ocupação de edifícios ou suas frações autónomas sem autorização de utilização ou em
desacordo com o uso fixado no respetivo alvará ou comunicação prévia, salvo se estes não
€ 500,00 - € 100 000,00
tiverem sido emitidos no prazo legal por razões exclusivamente imputáveis à câmara
municipal;
A ocupação de edifícios ou suas frações autónomas sem autorização de utilização ou em
desacordo com o uso fixado no respetivo alvará ou comunicação prévia, salvo se estes não
€ 1500,00 - € 250 000,00
tiverem sido emitidos no prazo legal por razões exclusivamente imputáveis à câmara
municipal;

Lcs-15

Lcc- 16

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

As falsas declarações dos autores e coordenador de projetos no termo de responsabilidade
relativamente à observância das normas técnicas gerais e específicas de construção, bem € 1500,00 - € 200 000,00
como das disposições legais e regulamentares aplicáveis ao projeto;
As falsas declarações dos autores e coordenador de projetos no termo de responsabilidade
relativamente à observância das normas técnicas gerais e específicas de construção, bem
como das disposições legais e regulamentares aplicáveis ao projeto;
As falsas declarações no termo de responsabilidade do diretor de obra e do diretor de
fiscalização de obra ou de outros técnicos relativamente:
i) À conformidade da execução da obra com o projeto aprovado e com as condições da
licença ou da comunicação prévia apresentada;
As falsas declarações no termo de responsabilidade do diretor de obra e do diretor de
fiscalização de obra ou de outros técnicos relativamente:
i) À conformidade da execução da obra com o projeto aprovado e com as condições da
licença ou da comunicação prévia apresentada;
As falsas declarações no termo de responsabilidade do diretor de obra e do diretor de
fiscalização de obra ou de outros técnicos relativamente:
ii) À conformidade das alterações efetuadas ao projeto com as normas legais e
regulamentares aplicáveis;
As falsas declarações no termo de responsabilidade do diretor de obra e do diretor de
fiscalização de obra ou de outros técnicos relativamente:
ii) À conformidade das alterações efetuadas ao projeto com as normas legais e
regulamentares aplicáveis;

Lcs-17

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcc- 18

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcs-19

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcc- 20

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcs-21

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcc- 22

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A subscrição de projeto da autoria de quem, por razões de ordem técnica, legal ou
disciplinar, se encontre inibido de o elaborar;

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcs-23

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A subscrição de projeto da autoria de quem, por razões de ordem técnica, legal ou
disciplinar, se encontre inibido de o elaborar;

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcc- 24

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

O prosseguimento de obras cujo embargo tenha sido legitimamente ordenado;

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcs-25

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

O prosseguimento de obras cujo embargo tenha sido legitimamente ordenado;

€ 1500,00 - € 200 000,00

Lcc- 26

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A não afixação ou a afixação de forma não visível do exterior do prédio, durante o decurso
do procedimento de licenciamento ou autorização, do aviso que publicita o pedido de
licenciamento ou autorização;

€ 250,00 - € 50 000,00

Lcs-27

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A não afixação ou a afixação de forma não visível do exterior do prédio, durante o decurso
do procedimento de licenciamento ou autorização, do aviso que publicita o pedido de
€ 1000,00 - € 100 000,00
licenciamento ou autorização;

Lcc- 28

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A não manutenção de forma visível do exterior do prédio, até à conclusão da obra, do aviso
que publicita o alvará ou a comunicação prévia;

Lcs-29

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A não manutenção de forma visível do exterior do prédio, até à conclusão da obra, do aviso
€ 1000,00 - € 100 000,00
que publicita o alvará ou a comunicação prévia;

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A falta do livro de obra no local onde se realizam as obras;

€ 250,00 - € 50 000,00

Lcs-31

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A falta do livro de obra no local onde se realizam as obras;

€ 1000,00 - € 100 000,00

Lcc- 32

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A falta dos registos do estado de execução das obras no livro de obra;

€ 250,00 - € 50 000,00

Lcs-33

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A falta dos registos do estado de execução das obras no livro de obra;

€ 1000,00 - € 100 000,00

Lcc- 34

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A não remoção dos entulhos e demais detritos resultantes da obra nos termos do artigo
86.º;

€ 250,00 - € 50 000,00

Lcs-35

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A não remoção dos entulhos e demais detritos resultantes da obra nos termos do artigo
86.º;

€ 1000,00 - € 100 000,00

Lcc- 36

€ 100,00 - € 2500,00

Lcs-37

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

Colectiva

A ausência de requerimento a solicitar à câmara municipal o averbamento de substituição
do requerente, do autor de projeto, de diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra, do
titular do alvará de construção ou do título de registo emitido pelo InCI, I. P., bem como do
titular de alvará
de licença ou apresentante da comunicação prévia;

€ 250,00 - € 50 000,00

A ausência de requerimento a solicitar à câmara municipal o averbamento de substituição
do requerente, do autor de projeto, de diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra, do
€ 500,00 - € 10 000,00
titular do alvará de construção ou do título de registo emitido pelo InCI, I. P., bem como do
titular de alvará

Lcc- 30

Lcc- 38

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A ausência do número de alvará de loteamento ou da comunicação prévia nos anúncios ou
em quaisquer outras formas de publicidade à alienação dos lotes de terreno, de edifícios ou
frações autónomas nele construídos;

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A ausência do número de alvará de loteamento ou da comunicação prévia nos anúncios ou
em quaisquer outras formas de publicidade à alienação dos lotes de terreno, de edifícios ou € 1000,00 - € 100 000,00
frações autónomas nele construídos;

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A não comunicação à câmara municipal dos negócios jurídicos de que resulte o
fracionamento ou a divisão de prédios rústicos no prazo de 20 dias a contar da data de
celebração;

€ 100,00 - € 2500,00

Lcs-41

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A não comunicação à câmara municipal dos negócios jurídicos de que resulte o
fracionamento ou a divisão de prédios rústicos no prazo de 20 dias a contar da data de
celebração;

€ 500,00 - € 10 000,00

Lcc- 42

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A realização de operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia sem que esta tenha
ocorrido;

€ 500,00 - € 200 000,00

Lcs-43

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A realização de operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia sem que esta tenha
ocorrido;

€ 1500,00 - € 450 000,00

Lcc- 44

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A não conclusão das operações urbanísticas referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 89.º nos
prazos fixados para o efeito;

€ 500,00 - € 100 000,00

Lcs-45

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A não conclusão das operações urbanísticas referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 89.º nos
prazos fixados para o efeito;

€ 1500,00 - € 250 000,00

Lcc-46

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Singular

A deterioração dolosa da edificação pelo proprietário ou por terceiro ou a violação grave do
€ 500,00 - € 100 000,00
dever de conservação.

Lcs-47

Urbanização e
Edificação

Urbanização e
Edificação

Colectiva

A deterioração dolosa da edificação pelo proprietário ou por terceiro ou a violação grave do
€ 1500,00 - € 250 000,00
dever de conservação.

Lcc- 48

€ 250,00 - € 50 000,00

Lcs-39

Lcc- 40

