Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais - Coimbra

TABELA DE TAXAS DA
SECRETARIA /2014
ANEXO I
Tipologia
Atestado de residência
Atestado de agregado familiar
Atestado de vida
Atestado de estado civil
Atestado de viuvez
Atestado de situação económica/fins
judiciais
Atestado de união de facto
Atestado de idoneidade para gerir a
pensão de outrem
Atestado em conforme tem,
condições de habitabilidade e
repatriamento
Atestado para transporte de
pertences pessoais
Atestado de herdeiros/filhos
Atestado de desalfandegamento de
bagagens
Atestado em que se comprove a
posse de máquina agrícola

Valor unitário da taxa
2,50 Euros
2,50 Euros
2,50 Euros
2,50 Euros
2,00 Euros
S/emolumentos
7,50 Euros
6,00 Euros
6,00 Euros
6,50 Euros
5,00 Euros
3,50 Euros
3,50 Euros
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Autos lavrados em livro próprio
(comprovação de outro nome que não
o bilhete de Identidade)
Atestado de edificações de prédios
anteriores a 1951/1962
Confirmações de herdeiros/filhos
Confirmações ( bolsa de estudo,
provas de vida em impresso próprio,
etc.)
Autenticação de documentos (até 6
exemplares do mesmo documento)
Cada folha a mais – 1,00 Euro

6,00 Euros
15,00 Euros
3,00 Euros
2,00 Euros

12,50 Euros
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TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DOS
CANÍDEOS E GATÍDEOS / 2014
ANEXO II
Registo:
Licenças:
A - Licenças de cães de companhia

2,00€
Licenças:
6,00€

B - Licenças de cães com fins económicos

6,00€

C – Licenças de cães para fins militares
D – Licenças de cães para fins de investigação
E - Licenças de cães de caça

0.00€
0,00€
4,00€

F – Licenças de cães Guia
G - Licenças de cães potencialmente perigosos

0,00€
20,00€

H - Licenças de cães perigosos

20,00€

I – Gato

6,00€
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TABELA DE TAXAS DO CEMITÉRIO/2014
ANEXO III
Tipologia

Valor unitário da Taxa

Inumação em sepultura temporária

70,00 Euros

Inumação em sepultura temporária, vindo de
outras Freguesias/Países
Inumação em Jazigo (só urnas de
chumbo/zinco)
Inumação em sepultura Perpétua/Sarcófago

80,00 Euros

Taxa suplementar de funerais realizados aos
Sabádos/Domingos e Feriados

50,00 Euros

Anuidade dos ossários simples

15,00 Euros

Anuidade dos ossários duplos

20,00 Euros

Exumação de ossadas (incluindo limpeza e
transladação dentro do cemitério)
Exumação de ossadas (incluindo limpeza)
transladadas para outros cemitérios
Transladação de ossadas para outros
cemitérios

40,00 Euros

Transladação de ossadas para crematório

15,00 Euros

Transladação de ossadas de jazigo dentro do
cemitério para mais fundo em sepultura
perpétua*
Entrada de ossadas transladadas de outros
cemitérios
Transladação de cinzas do ossário para
sepultura temporária dentro do cemitério
Levantamento de pedras e colocação em outras
sepulturas dentro do mesmo cemitério
Levantamento de pedras e colocação em outras

55,00 Euros

40,00 Euros
85,00 Euros

45,00 Euros
15,00 Euros

35,00 Euros

30,00 Euros
60,00 Euros
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sepulturas do cemitério de N. S. das Dores
Levantamento de pedra em sepultura perpétua

40,00 Euros

Levantamento de pedra em sepultura perpétua
com pedra de Ançã
Licença de colocação de pedras ou alegretes
nas sepulturas com cabeceira
Licença de colocação de pedras ou alegretes
nas sepulturas sem cabeceira
Licença para colocação de cabeceiras nas
sepulturas

60,00 Euros

Licença para limpeza de jazigos, mausoléus e
sepulturas perpétuas (exigência de
requerimento com pedido de água e luz)
Retirar pedras para fora do cemitério
(exceto se forem os particulares a tratar da
remoção da mesma, nesse caso não há lugar
a pagamento)

50,00 Euros

Cinzas vindas do crematório para entrada em
ossário

20,00 Euros

Cinzas vindas do crematório para entrada em
jazigo

20,00 Euros

Cinzas vindas do crematório para entrada em
sepultura perpétua

30,00 Euros

25,00 Euros
17,50 Euros
7,50 Euros

20,00 Euros

*É expressamente proibido por Lei depositar
na terra urnas de chumbo ou zinco
Aprovadas em reunião de Executivo do dia 31 de Outubro de 2013, as
Taxas e Licenças para o ano 2014

O Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais
_____________________________________________
(Manuel Correia de Oliveira)
5

