
MUNICÍPIO DE ANADIA

____________________________________________

ANEXO I - TABELA DE PREÇOS

__________________________________________

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1. Fotocópias (cada)

a) Fotocópia  A4 (Preto e Branco) 0,10 €

b) Fotocópia A3 (Preto e Branco) 0,30 €

c) Formatos superiores (Preto e Branco) 0,35 €/m2/fração

2. Impressão (cada)

a) A4 (Preto e Branco) 0,10 €

b) A4 (Cores) 0,35 €

c) A3 (Preto e Branco) 0,30 €

d) A3 (Cores) 0,50 €

e) Formatos superiores (Preto e Branco) 0,35 €/m2/fração

f) Formatos superiores (Cores) 0,60 €/m2/fração

3. Digitalização (cada)

a) A4 0,60 €

b) A3 0,90 €

c) Formatos superiores 0,60 €/m2/fração

ANEXO I - TABELA DE PREÇOS

Artigo 1.º

SECRETARIA

CAPÍTULO I

_____________________________
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4. Suportes de armazenamento:

a) CD-RW 1,70 €

b) CD-R 1,10 €

c) DVD-RW 2,20 €

d) DVD-R 1,70 €

5. No caso de serviços que impliquem o envio postal e / ou entrega à cobrança (território 

nacional ou estrangeiro) de trabalhos, produtos ou materiais, aos preços indicados 

acrescem os custos com portes de correio e, se for caso disso, embalagem ou 

acondicionamento especial.

Cedência de instalações para exposições e outras iniciativas não 

apoiadas pela Câmara

1.   Salas de exposições - por m2

a)   Dias úteis - por dia 1,30 €

b)   Fora das horas normais de serviço - por hora 0,35 €

c)   Sábados, domingos e feriados - por dia 2,20 €

MUSEU DO VINHO

1. Por pessoa com idade superior a doze anos 1,00 €

2. Crianças até doze anos (inclusive)
Entrada 

Gratuita

Artigo 3.º

Artigo 2.º

CAPÍTULO II

EQUIPAMENTO CULTURAL E DESPORTIVO

_____________________________
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3. Cedência do Auditório (por dia) 202,60 €

3.1. Por cada hora além do horário normal de serviço 28,90 €

4. Cedência da Sala da Restauração (por dia) 303,90 €

4.1. Por cada hora além do horário normal de serviço 43,60 €

5. Publicações do Museu/Catálogos disponíveis 8,10 €

6. Cedência do Sala de Reuniões (por dia) 101,30 €

6.1. Por cada hora além do horário normal de serviço 14,70 €

7. Prova de Vinhos Bairrada (incluindo visita às instalações) 10,15 €/pessoa

Inclui prova de 2  vinhos Bairrada ou 2 espumantes da região + tábua de pão, queijo e 

presunto e visita às exposições do museu

8. Prova de Vinhos Bairrada (excluindo vistita às instalações) 9,15 €/pessoa

9. Serviço de coffee break durante os eventos 3,60 €/pessoa

Inclui café , chá, leite, sumo, bolos e salgados

Artigo 4º

CINETEATRO

1. Cedência das Instalações: 

1.1) Espectáculos/eventos com mudança de cenários e/ou equipamentos (segunda a sexta 

feira - horário diurno)
635,81 €

1.2) Espectáculos/eventos com mudança de cenário de cenários e/ou equipamentos 

(segunda a sexta feira - pós laboral)
819,12 €

_____________________________
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1.3) Espectáculos/eventos com mudança de cenário de cenários e/ou equipamentos 

(sábados, domingos e feriados)
973,16 €

1.4) Espectáculos/eventos sem mudança de cenário de cenários e/ou equipamentos 

(segunda a sexta feira - horário diurno)
451,31 €

1.5) Espectáculos/eventos sem mudança de cenário de cenários e/ou equipamentos 

(segunda a sexta feira - pós laboral)
585,07 €

1.6) Espectáculos/eventos sem mudança de cenário de cenários e/ou equipamentos 

(sábados, domingos e feriados)
684,73 €

2 . Aluguer de outros espaços (cafetaria, foyer, sala de reuniões, outros)*

2.1) Período até 3h30:                                                                        

   a)  Por hora - segunda a sexta feira     25,30 €

   b) Por hora - sábados, domingos e feriados 26,38 €

   c) Por 3h30 - segunda a sexta feira 67,20 €

   d) Por 3h30 - sábados, domingos e feriados 72,02 €

2.2) Por dia (>3h30) acresce**

   a)  Por hora - segunda a sexta feira     25,30 €

   b) Por hora - sábados, domingos e feriados 26,38 €

Nota:  *Horário diurno:8h30m/17h - Pós Laboral: >17h. *A cedência de qualquer destes espaços está associada ao 

espectaculo/evento não podendo ser cedidos isoladamente.**Acresce o número de horas que ultrapassa o periodo de 

3h30.Os valores apresentados incluem o IVA à taxa em vigor.

_____________________________
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Artigo 5º

BIBLIOTECA

1.  2ª Via e seguintes de cartão de Utilizador 2,75 €

2. Monografias

a) "Versos dum cavador" 11,90 €

b) "Manuel Rodrigues Lapa: Fotobiografia" 37,30 €

c) "JoséLuciano de Castro: Biografia" 4,05 €

d) "Anadia: Relance Histórico, Artístico e Etnográfico " 16,10 €

e) "Murmúrios do Cértima 8,10 €

f) "Republicar Anadia: Memórias da Implantação da República" 5,30 €

g) "José Luciano de Castro: Um homem de Estado (1834-1914)" 14,35 €

h) Revista "O Direito". Numero de homenagem a José Luciano de Castro(maio de 1914) 4,80 €

i) "Anadia, Terra de Paixões" 19,00 €

j) "Visconde de Seabra, Autor do Primeiro Código Civil Português" 16,70 €

k) "Lenda do nome Anadia" 4,72 €

3. Cedência do Auditório 

a) Por um dia 210,90 €

b) Por meio dia 102,75 €

4. Cedência da Cafeteria (por hora) 20,25 €

Artigo 6º

COMPLEXO DE PISCINAS

1. Utilização livre da Piscina

_____________________________
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1.1 Aula livre - 60 minutos

a) Por criança (dos 6 - 11 anos) 1,50 €    

b) Por utente (com idade igual ou superior aos 12 anos) 2,00 €    

c) Crianças devidamente acompanhadas até aos 5 anos gratuito

1.2. Aula livre / cartão

a) Utentes (com idade igual ou superior a 12 anos) - 12 entradas 20,00 €    

b) Crianças (dos 6 - 11 anos) - 12 entradas 15,00 €    

2. Inscrição e renovação por época (aulas com professor)

a) Inscrição com seguro de acidentes pessoais   21,40 €    

b) Renovação com seguro de acidentes pessoais   16,10 €    

c) Inscrição com seguro de acidentes pessoais (feita após o mês de abril) 16,10 €    

3. Escola Municipal de Desporto

3.1 Natação / Aprendizagem com professor do Município

3.1.1 Adultos (a partir dos 15 anos)

a) 2 aulas por semana 20,00 €    

3.1.2 Crianças (dos 4 - 14 anos)

a) 1 aula por semana 12,35 €    

b) 2 aulas por semana 16,10 €    

3.1.3 Aulas em grupos de 15 a 20 alunos de entidades particulares

a) 1 aula por semana 127,80 €    

_____________________________

6  de 21



MUNICÍPIO DE ANADIA

____________________________________________

ANEXO I - TABELA DE PREÇOS

__________________________________________

b) 2 aulas por semana 212,90 €    

c) Por aluno, para além dos 20 no grupo (1 aula por semana) 7,55 €    

d) Por aluno, para além dos 20 no grupo (2 aulas por semana) 10,70 €    

e) Agravamento por pagamento fora do prazo (após o 8º dia do mês a que respeita) 26,70 €    

f) Inscrição por turma / época 106,50 €    

3.1.4 Cursos de verão intensivos (20 aulas = 20 dias)

a) Adultos (15 anos ou maiores) 48,00 €    

b) Crianças (dos 4 aos 14 anos) 32,00 €    

c) Entidades Particulares

  i) < 10 alunos inscritos 95,90 €    

  ii) 10 a 15 alunos inscritos 149,10 €    

  iii) 16 a 20 alunos inscritos 191,70 €    

3.1.5 Natação para bébés (dos 6 aos 48 meses)

a) 1 aula por semana 17,65 €    

b) 2 aulas por semana 25,25 €    

3.1.6 Natação para grávidas

a) 1 aula por semana 18,15 €   

b) 2 aulas por semana 26,70 €   

3.1.7 Hidroginástica, hidro sénior e hidrobike

a) 2 aula por semana 20,00 €    

b) 1 aula pontual integrada em turma já existente 
4,25 €    

4. Locação de pista na piscina de 25 metros a: clubes, associações e outras entidades 

para a prática de treinos de actividades ligadas à natação, por cada período de 60 

minutos e limite de 10 pessoas por pista

4.1 Uma pista (custo pista / hora)

_____________________________
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a) Atividade federada - fora do concelho de Anadia (clubes) 32,00 €    

b) Entidades sediadas no concelho de Anadia 10,70 €    

c) Entidades sediadas fora do concelho de Anadia 53,30 €    

5. Locação de pista na piscina de 16 metros a: clubes, associações e outras entidades 

para a prática de treinos de actividades ligadas à natação, por cada período de 60 

minutos e limite de 10 pessoas por pista

5.1. Uma pista (custo pista/hora)

a) Atividade federada - fora do concelho de Anadia (clubes) 18,15 €    

b) Entidades sediadas no concelho de Anadia 10,70 €    

c) Entidades sediadas fora do concelho de Anadia 26,70 €    

6. Locação da piscina de 25 metros (período de 60 minutos)

a) Para a realização de treinos, ações de formação e outros eventos - fora do concelho 127,80 €    

b) Para a realização de treinos, ações de formação e outros eventos do concelho 32,00 €    

7. Locação da piscina de 18 metros (períodos de 60 minutos)

a) Para a realização de treinos, ações de formação e outros eventos - fora do concelho 85,25 €    

b) Para a realização de treinos, ações de formação e outros eventos do concelho 37,30 €    

8. Locação da piscina de 16 metros (períodos de 60 minutos)

a) Para a realização de treinos, ações de formação e outros eventos - fora do concelho 53,30 €    

b) Para a realização de treinos, ações de formação e outros eventos do concelho 37,30 €    

9. SPA (sauna, hidromassagem e banho turco)

9.1. Entrada pontual

_____________________________
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a) Sauna - período de 30 minutos 5,00 €    

b) Hidromassagem - período de 30 minutos 5,00 €    

c) Sauna + hidromassagem (20 + 20 minutos) 10,00 €    

9.2. Entrada com cartão

a) Sauna - 12 entradas 50,00 €    

b) Hidromassagem - 12 entradas 50,00 €    

c) Sauna + hidromassagem - 12 entradas 100,00 €    

10. Ginásio

10.1. Aulas de treino funcional, treino de manutenção e cycling

a) 2 aula por semana 20,00 €    

b) 1 aula pontual integrada em turma já existente 4,25 €    

10.2. Locação de ginásio

a) Grupo de 10 pessoas ou fração 32,00 €    

11. Substituições do cartão

a) Pedido de 2.ª via do cartão de utente 2,75 €    

12. Material desportivo aquático

a) Fato de banho de senhora 26,42 €    

b) Boxer de senhor 19,51 €    

c) Touca silicone 1,79 €    

d)Toalha absorvente 9,76 €    

e) Fralda lavável aquática 5,45 €    

f) Pinça de nariz com fita 0,81 €    

_____________________________
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g) Pinça de nariz soft 1,14 €    

h) Óculos de natação com sistema de ajuste rápido 4,80 € 

i) Óculos de natação infantil 2,93 € 

Nota: ao valor de venda do material desportivo aquático acresce o IVA á taxa legal em vigor 

Artigo 7º

PAVILHÃO MUNICIPAL

1.  Actividades desportivas no período diurno sem balneário (das 9h às 18h):

a) Clubes, associações, federações e entidades públicas-escalões de formação 5,40  €/hora

b) Clubes, associações, federações e entidades públicas-outros escalões 8,10  €/hora

c) Outras entidades privadas e grupos informais 13,40  €/hora

d) Competições federadas e não federadas, sem fins lucrativos 16,10  €/hora

e) Competições federadas e não federadas, com fins lucrativos 26,70  €/hora

2. Actividades Desportivas no período nocturno sem balneário (das 18h às 24h) e aos 

fins-de-semana e feriados:  

a) Clubes, associações, federações e entidades públicas-escalões de formação  6,50  €/hora

b) Clubes, associações, federações e entidades públicas-outros escalões  11,80  €/hora

c) Outras entidades públicas e grupos informais 13,40  €/hora

d) Competições federadas e não federadas, sem fins lucrativos 16,10  €/hora

3. Actividades não desportivas:

a) Eventos não desportivos destinados à população em geral, sem fins lucrativos 532,30  €/dia

53,30  €/hora

b) Eventos não desportivos destinados à população em geral, com fins lucrativos 1 064,50  €/dia

106,50  €/hora

_____________________________
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4. Encargos suplementares:

4.1. Funcionários:

a) Competições federadas e não federadas (mínimo 2 funcinários por evento) 5,40  €/hora/func

b) Treinos de equipas federadas e não federadas (mínimo 1 funcionário por evento) 5,40  €/hora/func

c) Actividades não desportivas (mínimo 2 funcionários por evento) 5,40  €/hora/func

4.2 Com a colocação de publicidade no interior e no exterior, durante o evento

a) Espetáculos transmitidos pela televisão 266,20 €/hora

b) Espetáculos não transmitidos pela televisão 159,75 €/hora

4.3 Utilização de balneários antes, durante e depois do treino ou competição:

a) Por cada balneário colectivo (um vestiário, wcs e duches quentes) 8,10  €/hora

159,70  €/dia

4.4 Utilização de energia eléctrica na nave:

a) Para treinos c/ 50% da iluminação 8,10 €/hora

b) Para competições ou outros eventos não desportivos c/ 100% da iluminação treinos c/ 

50% da iluminação
16,10 €/hora

4.5. Descontos para actividades sem fins lucrativos:

a) Para clubes com equipas federadas do Concelho de Anadia e instituições de carácter 

social do Concelho de Anadia, mediante deliberação de Câmara, 50% de desconto 

(excluindo os encargos suplementares)

4.6. Utilização do bar e galeria para exploração:

a) Competições nacionais 53,30 €/dia

b) Competições regionais e outros eventos de carácter cultural e social 53,30 €/dia

Artigo 8º

NOVO PAVILHÃO DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE ANADIA 

1.  Actividades desportivas no período diurno sem balneário (das 9h às 18h):

a) Clubes, associações, federações e entidades públicas-escalões de formação 10,70 €/hora

_____________________________
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b) Clubes, associações, federações e entidades públicas-outros escalões 16,10 €/hora

c) Outras entidades privadas e grupos informais 26,70 €/hora

d) Competições federadas e não federadas, sem fins lucrativos 32,00 €/hora

e) Competições federadas e não federadas, com fins lucrativos 53,30 €/hora

2. Actividades Desportivas no período nocturno sem balneário (das 18h às 24h) e aos 

fins-de-semana e feriados:  

a) Clubes, associações, federações e entidades públicas-escalões de formação  12,85 €/hora

b) Clubes, associações, federações e entidades públicas-outros escalões  23,55 €/hora

c) Outras entidades públicas e grupos informais 26,70 €/hora

d) Competições federadas e não federadas, sem fins lucrativos 32,00 €/hora

e) Competições federadas e não federadas, com fins lucrativos 53,30 €/hora

3. Actividades não desportivas:

a) Eventos não desportivos destinados à população em geral, sem fins lucrativos 1 064,50 €/dia

106,50 €/hora

b) Eventos não desportivos destinados à população em geral, com fins lucrativos 2 129,00 €/dia

213,00 €/hora

4. Locação das salas de squash com balneário colectivo:

a) Treinos 5,40 €/ 60 min./sala

b) Treinos 2,75 €/ 30 min./sala

_____________________________
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5. Encargos suplementares:

5.1. Funcionários:

a) Competições federadas e não federadas (mínimo 2 funcinários por evento) 5,40 €/hora/func.

b) Treinos de equipas federadas e não federadas (mínimo 1 funcionário por evento) 5,40 €/hora/func.

5.2 Com a colocação de publicidade no interior e no exterior, durante o evento

a) Espetáculos transmitidos pela televisão 532,30 €/hora

b) Espetáculos não transmitidos pela televisão 319,40 €/hora

5.3 Utilização de balneários antes, durante e depois do treino ou competição:

a) Por cada balneário colectivo (um vestiário, wcs e duches quentes) 10,70 €/hora

213,00 €/dia

5.4 Utilização de energia eléctrica na nave:

a) Para treinos c/ 50% da iluminação 8,10 €/hora

b) Para competições ou outros eventos não desportivos c/ 100% da iluminação treinos c/ 

50% da iluminação
16,10 €/hora

5.5. Descontos para actividades sem fins lucrativos:

a) Para clubes com equipas federadas do Concelho de Anadia e instituições de carácter 

social do Concelho de Anadia mediante deliberação de Câmara-50% de desconto 

(excluindo os encargos suplementares)

5.6. Utilização do bar e esplanada para exploração:

a) Competições nacionais 159,70 €/dia

b) Competições regionais e outros eventos de carácter cultural e social 106,50 €/dia

_____________________________
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Artigo 9º

ESTÁDIO MUNICIPAL

1. Locação do Estádio 127,80 €/hora

2. Encargos suplementares

2.1. Funcionários:

a) Competições federadas e não federadas (mínimo 2 funcinários por evento) 5,40 €/hora/func.

b) Treinos de equipas federadas e não federadas (mínimo 1 funcionário por evento) 5,40 €/hora/func.

c) Actividades não desportivas (mínimo 2 funcionários por evento) 5,40 €/hora/func.

2.2 Com a colocação de publicidade no interior e no exterior, durante o evento

a) Espetáculos transmitidos pela televisão 532,30 €/hora

b) Espetáculos não transmitidos pela televisão 319,40 €/hora

2.3 Utilização de balneários antes, durante e depois do treino ou competição:

a) Por cada balneário colectivo (um vestiário, wcs e duches quentes) 10,70 €/hora

213,00 €/dia

2.4 Utilização de energia eléctrica:

a) Para treinos c/ um nível de iluminação 26,70 €/hora

b) Para competições ou outros eventos  c/ 100% da iluminação 106,50 €/hora

2.5. Descontos para actividades sem fins lucrativos:

a) Para clubes com equipas federadas do Concelho de Anadia e instituições de carácter 

social do Concelho de Anadia mediante deliberação de Câmara - 50% de desconto 

(excluindo os encargos suplementares)

2.6. Utilização do bar e esplanada para exploração:

_____________________________
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a) Competições nacionais 159,70 €/dia

b) Competições regionais e outros eventos de carácter cultural e social 106,50 €/dia

Artigo 10º

CAMPO DE FUTEBOL DE 7 DE RELVA SINTÉTICA

1. Dias úteis

 a) Preço de utilização por hora 16,10 €

b) Preço da iluminação por hora 5,40 €

2. Fins-de-semana e feriados

a) Preço de utilização por hora 21,40 €

b) Preço da iluminação por hora 5,40 €

Artigo 11º

CAMPO DE FUTEBOL DE 11 DE RELVA SINTÉTICA

1. Actividades desportivas no periodo diurno sem balneário (das 9h às 18h)

a) Clubes, associações, federações e entidades públicas-escalões de formação 32,00 €/hora

b) Clubes, associações, federações e entidades públicas-outros escalões 63,95 €/hora

c) Outras entidades privadas e grupos informais 63,95 €/hora

d) Competições federadas e não federadas, sem fins lucrativos 53,30 €/hora

e) Competições federadas e não federadas, com fins lucrativos 106,50 €/hora

_____________________________
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2. Actividades desportivas no periodo noturno sem balneário (das 18h às 24h) e aos fins-

de-semana e feriados:

a) Clubes, associações, federações e entidades públicas-escalões de formação 32,00 €/hora

b) Clubes, associações, federações e entidades públicas-outros escalões 63,95 €/hora

c) Outras entidades privadas e grupos informais 63,95 €/hora

d) Competições federadas e não federadas, sem fins lucrativos 53,30 €/hora

e) Competições federadas e não federadas, com fins lucrativos 106,50 €/hora

3. Actividades não desportivas:

a) Eventos não desportivos destinados à população em geral, sem fins lucrativos 532,30 €/dia

53,30 €/hora

b) Eventos não desportivos destinados à população em geral, com fins lucrativos 1 064,50 €/dia

106,50 €/hora

4.Encargos suplementares:

4.1 Funcionários:

a) Competições federadas e não federadas (mínimo 2 funcinários por evento) 5,40 €/hora/func.

b) Treinos de equipas federadas e não federadas (mínimo 1 funcionário por evento) 5,40 €/hora/func.

c) Actividades não desportivas (mínimo 2 funcionários por evento) 5,40 €/hora/func.

4.2 Com a colocação de publicidade no interior e no exterior, durante o evento

a) Espetáculos transmitidos pela televisão 532,30 €/hora

b) Espetáculos não transmitidos pela televisão 319,40 €/hora

Artigo 12º

COURTS DE TÉNIS

1.Dias úteis-por campo e período de utilização-60 min.

1.1. Horário diurno (das 9 às 13 h e das 15 às 18 h) 1,70 €

_____________________________
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a) Balneário com duche-por pessoa 0,60 €

b) Luz artificial-por campo/hora 1,10 €

1.2. Horário Nocturno (das18 h às 21,30) 2,20 €

a) Balneário com duche-por pessoa 0,60 €

b) Luz artificial-por campo/hora 1,10 €

2. Fins-de-semana (por campo e período de utilização-60 min.) 

a) Horário único 2,20 €

b) Balneário c/ duche-por pessoa 0,60 €

c) Luz artificial-por campo/hora 1,10 €

Artigo 12º A

OUTROS EQUIPAMENTOS

1. Formação no âmbito de ginástica:

a) Aulas de iniciação (2h/semana) 20,20 €/mês

b) Desconto para 2º filho e seguintes 15%

c) Aulas de aperfeiçoamento (4h/semana) 25,25 €/mês

d) Desconto para 2º filho e seguintes 15%

_____________________________
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Artigo 13º

TERMAS DA VALE DA MÓ

1. Tratamentos

1.1. De 14 Dias 

a) Ingestão de água 38,30 €

b) Honorários Médicos 25,60 €

1.2. De 21 Dias

a) Ingestão de água 56,50 €

b) Honorários Médicos 25,60 €

2. Venda de Copos/garrafas

a) Copo graduado para termas com logótipo 3,30 €

b) Garrafa para água termal com logótipo - 500 ml 1,70 €

c) Garrafa para água termal com logótipo - 1000 ml 2,70 €

CAPÍTULO III

DIVERSOS

Artigo 14º

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

1. Ocupação ou utilização de equipamentos colectivos municipais 

a) Por metro quadrado de área bruta de construção-por mês 1,00 €

Artigo 15º

ALUGUER DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E OUTRO

1. Cadeiras (por unidade/dia ou fração) 0,45 €

_____________________________
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2. Plantas (por cada vaso) 0,90 €

3. Grades móveis para vedação (por unidade e dia ou fração) 3,60 €

Artigo 16º

ALUGUER DE MÁQUINAS/VEÍCULOS

1. Material diverso de transporte e oficinal com manobrador/condutor:

1.1 Retroescavadora 40,55 €/hora/fração

1.2 Tractor e reboque 23,50 €/hora/fração

1.3 Tractor e Máquina Capinadeira 23,50 €/hora/fração

1.4 Tractor e limpa fossas

a) Colectores domésticos 24,50 €/hora/fração

b) Colectores comerciais ou industriais 32,00 €/hora/fração

1.5 Máquina escavadora de rastos 48,00 €/hora/fração

1.6 Mini Carregadora 29,35 €/hora/fração

1.7 Veículos de transporte de pessoas

a) Até 9 lugares (Entre as 8:30 - 17:00)

Cumulativamente:

i) Por dia 31,50 €

ii) Por km 0,30 €

iii) Após as 17:00 10,55 €/hora/fração

b) Até 30 lugares (Entre as 8:30 - 17:00)

Cumulativamente:

i) Por dia 84,00 €

ii) Por km 0,60 €

iii) Após as 17:00 10,55 €/hora/fração

_____________________________
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c) De 40 a 50 lugares (Entre as 8:30 - 17:00)

Cumulativamente:

i) Por dia 105,00 €

ii) Por km 0,70 €

iii) Após as 17:00 10,55 €/hora/fração

1.8 Veículo de transporte de mercadorias

a) Camião com três eixos 31,50 €/hora/fração

Artigo 17º

RENDIMENTOS SUJEITOS A IVA

Os preços estabelecidos na presente Tabela serão acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,

se este for devido.

Artigo 18º

DÚVIDAS E OMISSÕES

Nos casos omissos ou outras acções de carácter meramente executivo da presente Tabela,

os procedimentos serão definidos por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 19º

ATUALIZAÇÃO ANUAL

1. A Tabela de Preços é actualizada automaticamente em cada ano, através da aplicação

do índice de inflação verificado no ano anterior, publicado pela entidade competente,

actualmente, o Instituto Nacional de Estatística, IP.

2. A atualização prevista no número anterior será efectuada e entra em vigor no mês

seguinte ao da publicação oficial do referido índice de inflação, havendo lugar ao

arredondamento do valor que resulta da atualização para múltiplos de € 0,05, por excesso. 

3. Independentemente da atualização ordinária poderá a Câmara Municipal alterar e/ou

atualizar extraordinariamente a Tabela.

4. A atualização dos Preços previstas para o Complexo Desportivo a que se refere o artigo

6º da tabela, apenas entrará em vigor a 1 de Setembro de cada ano.

Artigo 20º

ISENÇÕES E REDUÇÕES

_____________________________
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Os preços previstos na presente Tabela de Preços poderão ser objeto de isenção ou

redução, mediante pedido fundamentado apresentado à Câmara Municipal de Anadia e

deliberação do Executivo Municipal. 

Artigo 21º

NORMA REVOGATÓRIA

A partir da aprovação da presente Tabela de Preços ficam revogados os preços positivados

noutras normas regulamentares, designadamente no Regulamento e Tabela de Taxas e

Licenças do Município de Anadia.

Artigo 22º

ENTRADA EM VIGOR

A presente Tabela de Preços entra em vigor quinze dias após a sua afixação em Edital

publicitando a sua aprovação pela Câmara Municipal.
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