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Taxas e Licenças 

 
 

Perguntas Frequentes 
 

·  Como posso pedir a carta de caçador? 

 

·  Como posso renovar a carta de caçador? 

 

·  Como posso pedir a 2ª via da carta de caçador? 

 

· Como devo proceder ao registo de exploração de máquinas de diversão 

   importadas? 

· Como devo proceder ao registo de exploração de máquinas de diversão  

   produzidas ou montadas no país? 

 

· Sou feirante ou vendedor ambulante. O que preciso para legalizar a minha  

   atividade? 

 

 · Onde posso pedir informações sobre o serviço militar? 

 

 . Sou vendedor ambulante de lotarias. Como é que legalizo a minha atividade? 

 

 . Como posso pedir uma licença para realização de queimadas? 

 

 . Onde posso pedir um Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia? 

 

 . Como posso pedir a licença de acampamentos ocasionais? 

 

 . Como posso pedir o licenciamento de recintos itinerantes e improvisados? 

 

 . Onde posso tratar do Licenciamento para o exercício da actividade de Táxis, 

   Substituição de licenças, transferências de táxis para nome de novos   

    proprietários? 
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Respostas 

 

Como posso pedir a carta de caçador?  

Em primeiro lugar, deve submeter-se a um exame, apresentando os seguintes 

documentos: 

- Requerimento; 

- Fotocópia do Bilhete de Identidade; 

- Fotocópia da carta de caçador (caso queira outra especificação); 

- Pagamento de 55,80 €; 

 

- Época normal: os documentos para inscrição são entregues nos serviços da Câmara 

Municipal entre 01/10 e 31 /12 do ano em curso.  

- Época especial (Emigrantes): devem fazer-se acompanhar de uma prova em como 

residem no estrangeiro, sendo que as inscrições decorrem de 01/04 e 15/05, de cada ano. 

 

Estes documentos são enviados pelos Serviços Camarários a Autoridade Florestal 

Nacional, Lisboa, recebendo posteriormente o munícipe informação sobre a realização 

do Exame. 

 

Caso tenha obtido aprovação no exame deve dirigir-se aos serviços da Câmara 

Municipal e dar entrada dos documentos para a concessão da carta de caçador. 

 

O interessado deve apresentar: 

- Requerimento; 

- Modelo da carta de caçador; 

- Documento comprovativo da aprovação no exame; 

- Registo criminal; 

- 2 Fotografias; 

- Atestado médico; 

- Bilhete de identidade e Número de Contribuinte; 

- Pagamento de 10,79 €; 

 

Como posso renovar a carta de caçador?  

O interessado deve apresentar: 

- Requerimento; 

- Modelo da carta de caçador; 

- Bilhete de Identidade e Número de Contribuinte; 

- Registo criminal; 

- 2 Fotografias; 

- Atestado médico; 

- Carta caducada; 

- Pagamento de 10,79 € (se efetuar a renovação dentro do prazo);  

-Pagamento de 21,47 € (se efectuar a renovação fora do prazo); 
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NOTA: As renovações podem ser feitas 60 dias antes da carta caducar até à data limite 

de validade (renovação dentro do prazo). 

Se não efectuar a renovação dentro do prazo, poderá ainda fazê-lo durante o período de 

um ano após a validade da mesma (renovação fora do prazo). 

No caso de a carta ter caducado há mais de um ano o requerente terá que solicitar o 

pedido de exame normal. 

A carta de caçador é enviada para o requerente pela Autoridade Florestal Nacional.  

 

Como posso pedir a 2ª via da carta de caçador?  

Devem ser apresentados os seguintes documentos:  

- Requerimento;  

- Bilhete de Identidade e Número de Contribuinte;  

- 2 Fotografias;  

- Modelo da carta de caçador;  

- Pagamento de 10,79 €; 

 

 

Como devo proceder ao registo de exploração de máquinas de diversão 

importadas?  

O registo é requerido pelo proprietário da máquina ao Presidente da Câmara Municipal 

da área em que a máquina irá ser colocada pela primeira vez. 

Este pedido de registo é formulado através de impresso próprio que obedece ao Modelo 

I, sendo acompanhado pelos seguintes elementos: 

- Documento comprovativo da apresentação da declaração de rendimentos do 

requerente, respeitante ao ano anterior, ou de que não está sujeito ao cumprimento dessa 

obrigação; 

- Documento comprovativo de que o sujeito é passivo do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado; 

- No caso de importação de países exteriores à União Europeia, o requerente terá de 

apresentar cópia autenticada dos documentos que fazem parte integrante do despacho de 

importação, contendo dados identificativos da máquina que se pretende registar, com 

indicação das referências relativas ao mesmo despacho e BRI respectivo; 

- Factura ou documento equivalente, emitida de acordo com os requisitos previstos no 

Código do IVA; 

- Documento emitido pela Inspecção - Geral de Jogos comprovando que o jogo que a 

máquina desenvolve está abrangido pela disciplina do presente capítulo; 

- O registo da máquina é de 13,09 €; 

 

Como devo proceder ao registo de exploração de máquinas de diversão produzidas 

ou montadas no país?  

O registo é requerido pelo proprietário da máquina ao Presidente da Câmara Municipal 

da área em que a máquina irá ser colocada pela primeira vez. 

Este pedido de registo é formulado através de impresso próprio que obedece ao Modelo 

I, sendo acompanhado pelos seguintes elementos: 
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- Documento comprovativo da apresentação da declaração de rendimentos do 

requerente, respeitante ao ano anterior, ou de que não está sujeito ao cumprimento dessa 

obrigação; 

- Documento comprovativo de que o sujeito é passivo de Imposto sobre o Valor 

Acrescentado; 

- Documento emitido pela Inspecção Geral de Jogos comprovando que o jogo que a 

máquina desenvolve está abrangido pela disciplina do presente capítulo; 

- Factura ou documento equivalente que contenha os elementos identificativos da 

máquina, nomeadamente número de fábrica, modelo e fabricante; 

- O registo da máquina é de 13,09 €; 

 

Sou feirante ou vendedor ambulante. O que preciso para legalizar a minha 

atividade?  

O interessado deve apresentar: 

- Requerimento; 

- Fotocópia da declaração de início de actividade; 

 -2 Fotografias; 

- Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Número de Contribuinte; 

- Pagamento de 15,00 €; 

 

Nota: Os cartões de feirante e vendedor ambulante são da responsabilidade da Direcção-

Geral das Actividades Económicas (Lei nº27/2013, de 12 de Abril). 

Os munícipes podem tratar pessoalmente nas D.R. das Actividades Económicas, 

Câmaras Municipais, Associações de Comerciantes e Lojas do Cidadão.  

  

Onde posso pedir informações sobre o serviço militar?  

Os cidadãos poderão pedir informações sobre todo o Serviço Militar, na secção de taxas 

e licenças da Câmara Municipal. 

 

Sou vendedor ambulante de lotarias. Como é que legalizo a minha atividade?  

O exercício da actividade de Vendedor Ambulante de Lotarias carece de licenciamento 

da competência da Câmara Municipal. 

O pedido é dirigido ao presidente da Câmara Municipal, através de requerimento, onde 

deverá constar a identificação completa do requerente, residência, estado civil e número 

de contribuinte fiscal, acompanhado dos seguintes documentos: 

- Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Número de Contribuinte; 

- Fotocópia de declaração de início de actividade ou declaração do IRS; 

- Duas fotografias; 

- Pagamento de 2,06 € por mês ou fracção, acrescido do valor do imposto de selo; 

 

NOTA: A licença é válida até 31 de Dezembro do ano respectivo, e a sua renovação 

deverá ser feita durante o mês de Janeiro. 

O cartão de Vendedor Ambulante é válido por um período de 5 anos a contar da data da 

sua emissão ou renovação. 
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Como posso requerer uma licença para a realização de queimadas? 

O interessado deve apresentar: 

- Requerimento; 

- Bilhete de Identidade e nº.de contribuinte; 

- Caderneta da propriedade; 

- Pagamento de 2,50 €. 

 

Onde posso requerer um Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia? O 

cidadão deve requerer na Câmara Municipal da área de residência. O horário de 

funcionamento é das 9 h. ás 16,30 h. 

Quando posso requerer?  

Deve requerer no prazo de 30 dias após decorridos três meses da entrada no Território 

Nacional. 

O que preciso para requerer? 

O interessado deve apresentar: 

- Bilhete de Identidade ou passaporte válido; 

- Nº de contribuinte 

- Pagamento de 15,00 €. 

 

Como posso requerer uma licença de acampamentos ocasionais? 

O interessado deve apresentar; 

- Requerimento; 

- Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a  

 legitimidade para a pretensão; 

- Autorização do proprietário do prédio onde se pretende realizar o acampamento 

(acompanhado do BI.); 

- Outros documentos que o requerente considere necessários esclarecedores da sua 

pretensão; 

- Bilhete de Identidade e nº de contribuinte; 

- Pagamento de 11,27 €. 

 

Como posso requerer o licenciamento de recintos itinerantes e improvisados? 

O requerente deve apresentar: 

- Requerimento; 

- Identificação do promotor; 

- Tipo de evento; 

- Período de funcionamento e duração do evento; 

- Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, 

Instalações sanitárias, planta com disposição e número de equipamentos de diversão, 

sua tipologia ou sua designação e demais actividades; 

- Último certificado de inspecção de cada equipamento; 

- Plano de evacuação em situações de emergência; 

- Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais. 
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Como posso tratar do licenciamento para o exercício da actividade de táxis, 

substituição de licenças e transferências de táxis para nome de novos 

proprietários?     

A atribuição de licenças para transporte em táxi é feita por concurso público limitado 

a titulares de alvará emitido pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres, na Câmara    

Municipal. 


