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Publicidade 

 

SECÇÃO I 

Licenças 

 

Artigo 31º 

Publicidade sonora e luminosa 

1 - Aparelhos emitindo para o público com fins de propaganda comercial:  

a) Por dia ..........................................................................................................................3,08 €  

b) Por semana .................................................................................................................12,41 €  

c) Por mês .......................................................................................................................30,99€  

d) Por ano .....................................................................................................................154,97 €  

2 - Publicidade em estabelecimentos: vitrinas mostradores ou semelhantes destinados á exposição 

dos artigos - por metro quadrado ou fracção e por ano ................................................................2,48 € 

3 - Anúncios luminosos, incluindo frisos - por metro quadrado ou fracção e por ano.................1,87 €  

 

Artigo 32º 

Publicidade nos veículos, toldos cartazes e letreiros a afixar nas vedações, tapumes,                      

muros paredes e locais semelhantes confinantes com a via pública ou desta visível, onde não  haja o 

indicativo de ser proibida  aquela afixação, e outros meios de publicidade não referida  nos artigos 

anteriores: 

1 -  Sendo mensurável em superfície - por metro quadrado ou fracção da área  incluída                       

na moldura ou num polígono rectangular envolvente da superfície publicitária: 

a)  Por mês ou fracção.......................................................................................................1,55 €             

b)  Por ano ......................................................................................................................18,59 €  

2 -  Quando apenas mensurável linearmente  - por metro quadrado ou fracção : 

a)  Por mês ou fracção ......................................................................................................1,55 €  

b)  Por ano ......................................................................................................................12,41 €  

3 - Quando não mensurável de harmonia com as alíneas anteriores - por anúncio ou                        

reclame: 

a)  Por mês ou fracção ......................................................................................................3,08 €  
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b)  Por ano ......................................................................................................................24,80 €  

4 -   Por placard destinado a afixação de  publicidade, em regime de exploração - metro quadrado do 

total da sua área: 

                   a)  Por mês ...............................................................................................................12,41 € 

                   b) Por ano ..............................................................................................................123,97 €  

5 - Por placard  destinado  a afixação de publicidade renovável do respectivo proprietário ou de 

produtos do seu  comércio - por metro  quadrado do total da sua área: 

                   a)  Por mês .................................................................................................................2,48 €  

                   b)  Por ano ...............................................................................................................24,80 €  

 

Artigo 33º 

Exibição transitória de publicidade em carro,  ou por qualquer outra forma - por cada              

anúncio ou reclame: 

a)  Por dia .....................................................................................................................................1,85 €                

b)  Por semana ..............................................................................................................................7,81 € 

 

Artigo 34º 

Distribuição de impressos publicitários na via pública - por dia e por milhar .............................3,02 €  

 

Artigo 35º 

1) Placas de proibição de afixação de anúncios - por cada uma e por ano ..................................9,28 €  

2) Inscrições , tabuletas , anúncios , cartazes e outros meios de publicidade (em toldos e reclamos) 

.......................................................................................................................................................3,08 €  

 


