União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

Tabela de taxas 2019

Serviços administrativos
Cemitério
Abertura de coval para exumação de ossada
Abertura de coval para inumação aos fins-de-semana e feriados (sep. Mausoléu) +
taxa de enterramento

100,00 €
150,00 €
125,00€+25,00€

Abertura de coval para inumação aos fins-de-semana e feriados (sep. simples) + taxa
de enterramento

130,00 €
110,00€+20,00€

Abertura de coval para inumação em terra + taxa de enterramento

100,00 €
80,00€+20,00€
120,00 €
100,00€+20,00€

Abertura de coval para inumação em terra com remoção de mausoléu + taxa de
enterramento
Assentamento de mausoléus
Assentamento de placas com epitáfios
Averbamento de jazigo para herdeiros
Averbamento de jazigo para não familiares
Averbamento de renovação de sepultura por sucessão
Averbamento de sepultura perpétua e cacifo para herdeiros
Averbamento de sepultura perpétua para não familiares
Concessão de terreno para construção de jazigos – 5m 2
Cada m2 ou fracção a mais
Concessão perpétua de cacifo
Concessão perpétua de sepultura/Gavetões
Entrada de ossadas/cinzas vindas de outro cemitério para cacifo ou jazigo
Entrada de ossadas/cinzas vindas de outro cemitério para sepultura
Inumações em jazigos particulares
Licença anual renovável de aplicação de mausoléu
Licença para construção de jazigo
Produto biológico (colocação na sepultura)
Renovação anual de cacifo
Primeiros 5 anos de utilização de sepultura (renovação anual)- primeiro Corpo
Renovação anual de sepultura
Taxa de ajardinamento e manutenção do Cemitério (anual)
Taxa de ajardinamento e manutenção do Cemitério (anual) - Crianças
Transladação de ossada de sepultura para cacifo ou jazigo
Transladação de ossada de sepultura para outro cemitério
Transladação de ossada de sepultura para sepultura com areia + abertura de coval
Transladação de ossada de sepultura para sepultura com mausoléu + abertura de
coval
Venda de terreno para sepultura de crianças (1.00 x 0.50)
Casa Mortuária
Utilização simples ou c/noite

30,00 €
5,00 €
150,00 €
500,00 €
--25,00 €
400,00 €
5 000,00 €
750,00 €
150,00 €
1 000,00 €
30,00 €
35,00 €
75,00 €
50,00 €
50,00 €
25,00 €
5,00 €
Isento
25,00 €
5,00 €
3,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €
50,00€+100,00€
175,00 €
50,00€+125,00€
500,00 €
30,00 €

Serviços administrativos
Atestados
Para instrução de processos junto de entidades oficiais e outros*
Residência*
Outros não especificados*
Certificação da conformidade de fotocópias com documentos originais – Por cada
A partir da 8º página (por cada página)
Confirmação de residência – Processo escolar
Confirmação de agregado familiar*
Declarações de interesse particular
Certidões administrativas
* Taxas para fins de RSI; Apoio judiciário; Provas de vida; Insuficiência económica;
Formação desempregados
Canídeos e Gatídeos
Licença categoria A (Companhia)
Licença categoria B (guarda – fins económicos)
Licença categoria C (fins militares, policiais e seg. pública)
Licença categoria D (Investigação cientifica)
Licença categoria E (Caça)
Licença categoria F (guia)
Licença categoria G (potencialmente perigoso)
Licença categoria H (perigoso)
Registo de canídeos
Averbamentos
Licença I – Gatos
Feira dos 7 e 23
Entrada de viaturas ligeiras
Entrada de viaturas pesadas
Terrados – Produtores agrícolas e artesanato
Terrados – Geral (cada 35m2)
Terrados – Pago à entrada sem lugar fixo
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Terrados – Bares - (cada 35m )
Outros
Cedência de sala – Categoria A ( Ipss, Associação, etc)
Cedência de sala – Categoria B (
Cedência de sala – Categoria B (feriados e fins de semana)
Palcos
- Ipss, Associação, Comissão de festas
- Outros
8x6 (estrados)
8x6 (estrados) com cobertura
Licenciamento Diversos
Venda ambulante e arrumador de automóveis
- Licença inicial e emissão de cartão
- Renovação da licença
Atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares,
romarias, feiras, arraiais e bailes
- Ipss, Associação, Comissão de festas
- Outros
a) Só entra em vigor, depois de todos os feirantes possuirem o cartão

1,50 €
1,50 €
1,50 €
7,50 €
1,00 €
Isento
1,50 €
2,50 €
5,00 €
Isento

6,00 €
12,00 €
Isento
Isento
7,00 €
Isento
10,00 €
10,00 €
1,00 €
Isento
5,00 €

0,50 €
1,00 €
2,50 €
5,00 €
10,00€ -> 20,00€ a)

15,00 €

Isento
100,00 €
150,00 €
isento
100,00 €
200,00 €

5,00 €
1,00 €

Isento
20,00 €

