
 

 

                                    

 

 

 1/1 

TAXASTAXASTAXASTAXAS    

PAVILHÃO MULTIUSOS DE TÁBUA 
 

 
1. Taxa de utilização do Multiusos: Espaço Multifuncional (sem piso amovível), hall de entrada, 
balneários e sanitários, por dia: 400,00€. 

1.1. Taxas a acumular com as do número anterior: 

a) Utilização do piso superior do Multiusos, por cada dia: 75,00€; 

b) Utilização de bancadas, por cada fracção e por cada dia: 50,00€; 

c) Utilização de salas polivalentes, salas de apoio ou análogas, por cada dia: 25,00€. 

1.2. Prolongamento do horário solicitado: 

a). Por cada hora adicional até às 24 horas: 50,00€; 

b) Por cada hora adicional entre as 0 horas e as 8 horas: 75,00€. 

1.3. Uso de climatização, por hora: 50,00€. 

1.4. Limpeza do espaço disponibilizado, por cada hora: 12,50€. 

1.5. Instalação de serviços por parte de técnicos do Município, por serviço: 50,00€. 

2. Taxa de utilização do Multiusos (evento desportivo): Espaço Multifuncional com piso amovível 
desportivo, hall de entrada, balneários e sanitários, por dia: 400,00€. 

2.1. Taxas a acumular com as do número anterior: 

a) Utilização do piso superior do Multiusos, por cada dia: 75,00€; 

b) Utilização de bancadas, por cada fracção e por cada dia: 50,00€; 

c) Utilização de salas polivalentes, salas de apoio ou análogas, por cada dia: 25,00€. 

2.2. Prolongamento do horário solicitado: 

a). Por cada hora adicional até às 24 horas: 50,00€; 

b) Por cada hora adicional entre as 0 horas e as 8 horas: 75,00€. 

2.3. Uso de climatização, por hora: 50,00€. 

2.4. Limpeza do espaço disponibilizado, por cada hora: 12,50€. 

2.5. Instalação de serviços por parte de técnicos do Município, por serviço: 50,00€. 

3. Taxa de utilização do Multiusos: Espaço Multifuncional com piso amovível desportivo, hall de 
entrada, balneários e sanitários, por hora: 

a) Competições Desportivas Regulares – 30,00€; 

b) Competições Desportivas Ocasionais – 40,00€. 

c) Prática/Treinos Desportivos Regulares – 15,00€; 

d) Prática/Treinos Desportivos Ocasionais – 20,00€. 

3.1. Taxas a acumular com as do número anterior: 

a) Utilização do piso superior do Multiusos, por cada hora: 10,00€; 

b) Utilização de bancadas, por cada fracção e por cada hora: 10,00€; 

c) Utilização de salas polivalentes, salas de apoio ou análogas, por cada hora: 10,00€. 

3.2. Uso de climatização, por hora: 50,00€. 

3.3. Limpeza do espaço disponibilizado, por cada hora: 12,50€. 

3.4. Instalação de serviços por parte de técnicos do Município, por serviço: 50,00€. 

4. Nas taxas previstas nos pontos anteriores, acresce ao valor definido uma taxa de 100%, nos 
casos em que esteja prevista a venda de ingressos. 


