
        

 

Tabela de Taxas 

Cedência do Autocarro 
                                       

   

Ao abrigo do disposto na alínea f) do nº 2 do artigo 7.º, nas alíneas d) e f) do nº 1 do artigo 9.º, nas alíneas h), 

t) e v) do nº 1 do artigo 16.º todos do Anexo da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (versão atual), nos artigos 

112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, no Regime Financeiro das Autarquias Locais, 

estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (versão atualizada), do Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro (redação atual), a Junta de Freguesia 

de Santa Clara, elaborou o presente regulamento, que dispõe sobre as regras a utilizar na cedência do 

Autocarro da autarquia e ainda define a correspondente Tabela de Taxas. 

Instituições Públicas da Freguesia 

Dias de Semana Fim de Semana 

Horário - 8 às 12 h e das 14.00 às 18,00 h. 

Fora deste horário         +       7,50 €/hora 

Dia  -----------------------------------  50,00 € 

½ Dia---------------------------------- 25,00 € 

Refeição Motorista -----------------17,00 € 

Alojamento por noite -------------- 40,00 € 

Km --------------------------------------0,80 € 

Portagens             por conta da instituição 

Horário - 8 às 12 h e das 14.00 às 18,00 h. 

Fora deste horário     +         10,00 €/hora 

Dia  -----------------------------------  90,00 € 

½ Dia---------------------------------- 50,00 € 

Refeição Motorista------------------17,00 € 

Alojamento por noite -------------- 40,00 € 

Km --------------------------------------0,90 € 

Portagens             por conta da instituição 

Instituições Particulares da Freguesia 

Instituições Públicas Fora da Freguesia 
Dias de Semana Fim de Semana 

Horário - 8 às 12 h e das 14.00 às 18,00 h. 

Fora deste horário     +         10,00 €/hora 

Dia  -----------------------------------  55,00 € 

½ Dia---------------------------------- 30,00 € 

Refeição Motorista------------------17,00 € 

Alojamento por noite -------------- 40,00 € 

Km --------------------------------------0,90 € 

Portagens             por conta da instituição 

Horário - 8 às 12 h e das 14.00 às 18,00 h. 

Fora deste horário     +         10,00 €/hora 

Dia  -----------------------------------100,00 € 

½ Dia---------------------------------- 55,00 € 

Refeição Motorista------------------17,00 € 

Alojamento por noite -------------- 40,00 € 

Km --------------------------------------0,90 € 

Portagens             por conta da instituição 

Instituições Particulares Fora da Freguesia 
Dias de Semana Fim de Semana 

Horário - 8 às 12 h e das 14.00 às 18,00 h. 

Fora deste horário     +         10,00 €/hora 

Dia  -----------------------------------  90,00 € 

½ Dia---------------------------------- 50,00 € 

Refeição Motorista------------------17,00 € 

Alojamento por noite -------------- 40,00 € 

Km --------------------------------------0,90 € 

Portagens              por conta da instituição 

Horário - 8 às 12 h e das 14.00 às 18,00 h. 

Fora deste horário     +         10,00 €/hora 

Dia  -----------------------------------110,00 € 

½ Dia---------------------------------- 60,00 € 

Refeição Motorista------------------17,00 € 

Alojamento por noite -------------- 40,00 € 

Km --------------------------------------0,90 € 

Portagens              por conta da instituição 

 

Devido à antiguidade do autocarro – superior a 16 anos – o mesmo não pode transportar 

crianças e jovens até aos 16 anos de idade - alínea b) do nº.3 do artigo 5º. da Lei nº. 

13/2006, de 17 de Abril 

 

  


