
A - Biblioteca Municipal Valor IVA

1. Cartão de leitor  Grátis

2. 2ª Via do cartão de Leitor 4,00 €               d)

3. Impressão / Fotocópias

3.1 A preto e branco - A4 0,20 €               a)

3.2 A preto e branco - A3 0,30 €               a)

3.3 A cores - A4 0,50 €               a)

3.4 A cores - A3 1,00 €               a)

3.5 Digitalização para email (unidade) 0,40 €               a)

4. Atividades Educativas (por pessoa) Sob Consulta a)

(Preço variável entre 2,00€ a 7,50€)

5. Aluguer da sala Polivalente

5.1 Meio dia (manhã ou tarde) e em horário laboral 150,00 €           a)

5.2 Um dia (manhã e tarde) e em horário laboral 300,00 €           a)

5.3 Fora do horário laboral 400,00 €           a)

Obs:
Os residentes em Espinho terão uma redução de 50% nos preços praticados no

aluguer da Sala Polivalente.

6. Edições Sob Consulta a)

(Preço variável entre 2,00€ a 20,00€)

NOTA: Serão pagos 0,10 € adicionais por cada dia de atraso e por cada

documento requisitado.

Legenda:

a) Inclui Iva à taxa normal

b) Inclui Iva à taxa reduzida

c) Isento de Iva

d) Não sujeito a IVA

e) Inclui Iva à Taxa Intermédia
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TABELA DE PREÇOS

CULTURA, DESPORTO E RECREIO

NOTA:

Artigo único - Normas subsidiárias

2 -  São ainda aplicáveis subsidiária e sucessivamente:

 a)      A Lei 73/2013, de 3 de setembro;

 b)      A Lei Geral Tributária;

 c)      O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais;

 d)      O Código do Procedimento e do Processo Tributário;

 e)      O Código de Processo nos Tribunais Administrativos;

 f)        O Código do Procedimento Administrativo.

1 - Tendo em consideração a natureza e as especificidades das matérias sobre que incidem, às

relações jurídico-tributárias objecto da presente Tabela de Preços, aplicam-se, com as devidas

adaptações, as regras relativas a benefícios fiscais, isenções e reduções, extinção da obrigação

tributária, cumprimento da obrigação, modo de pagamento, local de pagamento, pagamento em

prestações, prazos de pagamento, contagem do prazo, mora no pagamento, cobrança coerciva,

caducidade, prescrição, contra-ordenações e coimas, constantes do Regulamento Geral das Taxas

do Município de Espinho.


