Legislação

Preços para
2019

Descrição

I - Ensaios, testes e pesquisas (a CCDRLVT não se encontra acreditada para poder prestar estes serviços)

Portaria
314/2010
Anexo
ponto II.1
Portaria
314/2010
Anexo
ponto II.2
Portaria
314/2010
Anexo
ponto II.3
Portaria
314/2010
Anexo
Portaria
314/2010
Anexo
ponto III.2
Portaria
314/2010
Anexo
ponto III.3.1

II - Fornecimento de dados e cartografia produzida nos Serviços
Fornecimento de dados estatísticos ou de outros dados que exijam a afectação
de meios humanos para a sua disponibilização

Nº de horas de afectação de meios humanos e materiais
Fornecimento de dados georreferenciados em formato digital

Nº de horas de afectação de meios humanos e materiais
Fornecimento de cartografia em formato digital ou analógico

Nº de horas de afectação de meios humanos e materiais

Serviço
valor a
acrescer por
h
Serviço
valor a
acrescer por
h
Serviço
valor a
acrescer por
h

III - Declarações, Pareceres, Informações, Autorizações e Taxas
Pareceres e declarações em matéria ambiental:
Nº de declarações ambientais relativas a projectos candidatos a fundos comunitários
Nº de declarações ambientais relativas a outros projectos
Emissão de pareceres sobre questões relativas à administração local, por
solicitação de órgão autárquico, área metropolitana, comunidade intermunicipal
de direito público ou entidade associativa municipal de direito privado
Nº de pareceres
Operações de loteamento, obras de urbanização, tecnopólos ou áreas de
localização empresarial

metros quadrados de área impermeabilizada

Portaria
360/2015

22,42 €
84,07 €

22,42 €
56,05 €

22,42 €

336,29 €
168,15 €

196,17 €
Base
Máximo
Valor a
acrescer por
m2

Compatibilidade da localização para deposição de resíduos com instrumentos de
Portaria
gestão territorial, nos termos do Decreto -Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto
Base
314/2010
Máximo
Anexo
Valor a
ponto III.3.2
acrescer por
metros quadrados de área impermeabilizada
m2
Pedidos de viabilidade da localização de unidades de gestão de resíduos
Base
Portaria
Máximo
314/2010
Valor a
Anexo
acrescer por
ponto III.3.3
metros quadrados de área impermeabilizada.
m2
Análise de planos de gestão florestal
Base
Portaria
Máximo
314/2010
Valor a
Anexo
acrescer por
ponto III.3.4
Ha de área afecta
10ha
Outras declarações, pareceres e informações sobre o uso, ocupação e
Portaria
transformação do solo
Base
314/2010
Máximo
Anexo
Valor a
acrescer por
ponto III.3.5
metros quadrados de área intervencionada
área interv
Reserva Ecológica Nacional (REN) - Parecer
Ponto I a) e d) - Obras de construção, alteração e ampliação,
Ponto II l) m) e p) - Infraestruturas
Ponto III b) c) e) e h) - Setor agrícola e florestal
Ponto IV.1 e IV.2 - Aquicultura
Ponto V b) - Salicultura
Ponto VI a) b) c) e f) - Prospeção e exploração de recursos geológicos
Ponto VII f) - Equipamentos de recreio e lazer
Ponto II e) - Infraestruturas
Ponto I b) e g) - Obras de construção, alteração e ampliação,
Ponto II g) - Infraestruturas
Ponto IV.1 e IV.2 a) e b) - Aquicultura
Ponto V a) - Salicultura
Ponto VI e) e g) - Prospeção e exploração de recursos geológicos
Ponto VII a) b) c) d) e e) - Equipamentos de recreio e lazer
Ponto I e) e f) - Obras de construção, alteração e ampliação,
Ponto II f) h) e k) - Infraestruturas
Ponto V d) - Salicultura
Ponto VIII a) - Instalações desportivas especializadas

84,07 €

560,49 €
11.209,76 €

0,06 €

560,49 €
11.209,76 €

0,06 €
560,49 €
11.209,76 €

0,06 €
168,15 €
224,20 €

0,11 €
168,15 €
11.209,76 €

0,06 €
- €

- €
- €

- €

Legislação

Preços para
2019

Descrição

Taxas devidas no âmbito de pesquisa e exploração de massas minerais
(pedreiras)

Portaria
1083/2008

Parecer de localização

Ampliação de área da pedreira
Procedimento de AIA:

Portaria
368/2015

Mínimo
Por m2 de
área
solicitada
Mínimo
Por m2 de
área
ampliada

- €

- €
- €

- €

Agricultura, silvicultura, aquicultura,
Loteamentos, parques industriais, plataformas logísticas, operações de loteamento
urbano,
Estações de tratamento de águas residuais
Indústria extrativa - pedreiras
Indústria transformadora de metal, mineral, química, da borracha, alimentar, indústria
têxtil, dos cortumes, da madeira e do papel e de produção de fibras minerais
Transporte e armazenagem de matérias, incluindo armazenagem de petróleo,
produtos petroquímicos e químicos, combustíveis e CO2
Produção de energia e subestações
Eliminação e valorização de resíduos
Indústria extrativa (exceto pedreiras)
Turismo, excluindo marinas, portos de recreio e docas
Outros projetos previstos no ponto II do DL 151B/2013

- €

Transporte de energia, incluindo transporte de gás, vapor e água quente e transporte
de energia elétrica
Recursos hídricos, incluindo sistemas de captação e de realimentação, obras de
transferência de recursos hídricos, barragens, construção de aquedutos e adutoras,
obras costeiras e dragagens previstas no ponto 10n do Anexo II do DL151B/2013
Infraestruturas e transporte, incluindo marinas, portos de recreio e docas
Centrais nucleares e outros reatores nucleares e instalações com processamento,
produção, enriquecimento, armazenagem ou eliminação de combustíveis nucleares
ou radioativos

- €

- €

- €

Verificação da conformidade ambiental do projeto de execução:
Agricultura, silvicultura, aquicultura,
Loteamentos, parques industriais, plataformas logísticas, operações de loteamento
urbano,
Estações de tratamento de águas residuais
Indústria extrativa - pedreiras
Indústria transformadora de metal, mineral, química, da borracha, alimentar, indústria
têxtil, dos cortumes, da madeira e do papel e de produção de fibras minerais
Transporte e armazenagem de matérias, incluindo armazenagem de petróleo,
produtos petroquímicos e químicos, combustíveis e CO2
Produção de energia e subestações
Eliminação e valorização de resíduos
Indústria extrativa (exceto pedreiras)
Turismo, excluindo marinas, portos de recreio e docas
Outros projetos previstos no ponto II do DL 151B/2013

- €

Transporte de energia, incluindo transporte de gás, vapor e água quente e transporte
de energia elétrica
Recursos hídricos, incluindo sistemas de captação e de realimentação, obras de
transferência de recursos hídricos, barragens, construção de aquedutos e adutoras,
obras costeiras e dragagens previstas no ponto 10n do Anexo II do DL151B/2013
Infraestruturas e transporte, incluindo marinas, portos de recreio e docas
Centrais nucleares e outros reatores nucleares e instalações com processamento,
produção, enriquecimento, armazenagem ou eliminação de combustíveis nucleares
ou radioativos

- €

- €

- €

Legislação

Portaria
314/2010
Anexo
ponto IV.1
Portaria
314/2010
Anexo
ponto IV.2
Portaria
314/2010
Anexo
ponto IV.3

Descrição

Preços para
2019

IV - Averbamentos, Certidões, Fotocópias Certificadas e Certificação de Documentos
Averbamentos

Nº de averbamentos em processos administrativos
Certidões e certificação de documentos

11,21 €

Nº de certidões ou certificações
Nº de páginas ou laudas além de 10 por cada certidão emitida
Certificação de fotocópias ou reprodução certificada de peças desenhadas
Nº de páginas formato A4 ou A3 a preto e branco
Nº de folhas formato superior a A3 a cores
Nº de folhas formato superior a A3 a preto e branco
Nº de páginas formato A4 ou A3 a cores

56,05 €
1,35 €
1,35 €
16,81 €
11,21 €
3,52 €

V - Prestação de Outros Serviços não previstos nos números anteriores
Portaria
314/2010
Anexo
ponto V

Prestação de outros serviços não previstos nos números anteriores,
nomeadamente realização de medições, peritagens, vistorias e análises
Concepção, realização ou apoio de acções de formação para os Recursos Humanos
da Administração Local
Cobranças Vistorias
Fotocópias ao abrigo da CADA
A4 - Entre 1 a 50
A4 - Entre 51 e 100
A4 - Mais de 100
A3 - Entre 1 a 50
A3 - Entre 51 e 100
A3 - Mais de 100

Despacho
8617/2002

162,50 €
500,00 €
20,00 €
0,04 €
0,03 €
0,02 €
0,08 €
0,07 €
0,05 €

Reprodução noutros suportes
Disquetes formatadas de dupla densidade
CD-RW com capacidade de pelo menos 650Mb, norma ISO9660
CD-R com capacidade de pelo menos 650Mb, norma ISO9660
Cassete áudio
Cassete vídeo
Fotograma avulso
Duplicação em filme diazo
Duplicação em filme sais de prata
Acondicionamento duplicação

0,58 €
8,36 €
1,00 €
1,67 €
3,34 €
0,20 €
5,00 €
10,00 €
1,00 €

VI - Outros Poderes de Autoridade
Processos de Contraordenação
Lei 50/2006

Coima

Coima - Redução/ Pagamento voluntário
Custas
Decreto-Lei Processos de Contraordenação no âmbito da Rede Natura
140/99
Coima - Rede Natura
Decreto-Lei Processos de Contraordenação no âmbito dos Resíduos
178/2006
Coima - Resíduos
Decreto-Lei Processos de Contraordenação no âmbito do Ar
78/2004
Decreto-Lei
93/90

- €
- €
102,00 €

- €

- €

Coima - Ar
Processos de Contraordenação no âmbito da REN

- €

Coima - REN

- €

