Tabela de Taxas e Licenças
CAPITULO I
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1. Certificações e/ou fotocópias autenticas-------------------------------------------------------------------5,00€
(Acresce mais 1,10€ por face)
2. Atestados, certidões e declarações--------------------------------------------------------------------------2,00€
3. Pedidos de informação----------------------------------------------------------------------------------------10,00€
4. Autenticação de documentos apresentados por particulares
Cada folha----------------------------------------------------------------------------------------------------------3,50€
5. Fornecimento a pedido dos interessados, de documentos para substituição de outros
extraviados ou degradados-----------------------------------------------------------------------------------10,00€
6. Afixação de editais a pedido dos interessados-----------------------------------------------------------5,00€
7. Utilização do brasão da freguesia----------------------------------------------------------------------------5,00€
8. Provas de vida e confirmações de agregado familiar---------------------------------------------------1,50€
9. Envio de fax--------------------------------------------------------------------------------------------------------1,00€
(Acrescenta 0,20€ por cada minuto)
10. Chamada telefónica internacional----------------------------------------------------------------------------1,00€
(Acrescenta 0,20€ por cada minuto)
Isenções



Cartão social;
Incapacidade financeira.

CÓPIAS E IMPRESSÕES
Formato A4
1. Impressões / Cópias a preto-----------------------------------------------------------------------------------0,10€
2. Impressões / Cópias a cor--------------------------------------------------------------------------------------0,20€
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CAPITULO II
LICENCIAMENTOS DE ACTIVIDADES DIVERSAS
Taxas relativas à ocupação de via pública, publicidade de natureza comercial e licenciamento das
seguintes actividades:






Venda ambulante de lotarias;
Arrumador de automóveis;
Acampamentos ocasionais;
Actividades ruidosas de caracter temporário, tais como festas populares, romarias e bailes;
Realização de fogueiras e queimadas.

Ficam indexadas às da Câmara Municipal do Fundão e são actualizadas de forma automática

CAPITULO III
CEMITÉRIOS

1. Venda de sepultura perpetua------------------------------------------------------------------------------750,00€
2. Venda de Jazigos----------------------------------------------------------------------------------------400,00£/m2

3. Inumação de sepulturas:


Sepulturas temporárias----- --------------------------------------------------------------------------------230,00€



Sepulturas perpétuas-----------------------------------------------------------------------------------------230,00€



Sepulturas com levantamento e reposição de pedra tumular-------------------------------------250,00€



Jazigos-----------------------------------------------------------------------------------------------------------300,00€
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4. Transladação / Exumação


Exumação por ossada incluindo limpeza e transladação dentro do Cemitério-----------------50,00€

5. Registo de alvará em nome de novo proprietário:


Para jazigo------------------------------------------------.-------------------------------------------------------30,00€



Para sepultura perpetua---------------------------------------------------------------------------------------20,00€

CAPITULO IV
FEIRAS E MERCADOS
1. Lugares de venda nos mercados e/ou feiras--------------------------------------------------------------7.50€

CAPITULO V
CANÍDEOS E GATÍDEOS
1. Registo--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1,10€
2. Licenças:
a. Licenças de cães de companhia--------------------------------------------------------------------4,40€
b. Licenças de cães com fins económicos-----------------------------------------------------------4,40€
c. Licenças de cães fins militares, policiais e segurança pública-----------------------------Isento
d. Licenças de cães para investigação científica------------------------------------------------- Isento
e. Licenças de cães de caça----------------------------------------------------------------------------4,40€
f. Licença de cães guia--------------------------------------------------------------------------------- Isento
g. Licenças de cães potencialmente perigosos----------------------------------------------------8,80€
h. Licenças de cães perigosos------------------------------------------------------------------------13,20€
i. Licenças de gato----------------------------------------------------------------------------------------4,40€

CAPITULO VI
ALUGUER DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES
1. Aluguer do Tractor para serviços de particulares-------------------------------------------------------30,00€
(Valor por cada hora de serviço prestado)
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2. Salão Polivalente
Particulares ou Colectividades não pertencentes à freguesia
Actividade com fins lucrativos
 50€ / Por dia completo;
 25€ / Por cada manhã ou tarde;
 30€ / Por cada noite a partir das 19h00.
Actividades sem fins lucrativos
 25€ / Por dia completo;
 12.50 / Por cada manhã ou tarde;
 20€ / Por cada noite a partir das 19 horas.

Nota: A estes valores acresce uma caução de 100€, que será devolvida na entrega do salão, caso
esteja em condições.
Reserva no dia anterior para ou montagem e / ou divulgação e dia posterior para desmontagem, 25%
da tarifa diária.
Particulares pertencentes à freguesia
Actividades com fins lucrativos
 25€ / Por cada dia completo;
 12.50€ / Por cada manhã ou tarde;
 15€ / Por cada noite a partir das 19 horas.
Actividades sem fins lucrativos
 15€ / Por cada dia completo;
 7.50€ / Por cada manhã ou tarde;
 10€ / Por cada noite a partir das 19 horas.
Colectividades pertencentes à freguesia
Actividades com fins lucrativos
 15€ / Por cada dia completo;
 7€ / Por cada manhã ou tarde;
 5€ / Por cada noite a partir das 19 horas.
Actividade sem fins lucrativos
 10€ / Por cada dia completo;
 5€ / Por cada manhã ou tarde;
 2.50€ / Por cada noite a partir das 19 horas.
Nota: A estes valores acresce uma caução de 50€, que será devolvida na entrega do salão, caso
esteja em condições.
Reserva no dia anterior para ou montagem e / ou divulgação e dia posterior para desmontagem, 15%
da tarifa diária.
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3. Sala de Reuniões
Particulares ou Colectividades não pertencentes à freguesia
 25€ / Por dia completo;
 7.50€ / Por cada manhã ou tarde;
 15€ / Por cada noite a partir das 19h00.
Particulares pertencentes à freguesia
 12.50€ / Por cada dia completo;
 5.00€ / Por cada manhã ou tarde;
 10€ / Por cada noite a partir das 19 horas.

Colectividades pertencentes à freguesia
 7.50€ / Por cada dia completo;
 5€ / Por cada manhã ou tarde;
 5€ / Por cada noite a partir das 19 horas.
4. Terrenos
Particulares ou Colectividades não pertencentes à freguesia
 50€ / Por cada dia completo;
 25€ / Por cada manhã ou tarde.
Particulares pertencentes à freguesia
 25€ / Por cada dia completo;
 10€ / Por cada dia completo se a actividade for extensível a toda a população.
Colectividades pertencentes à freguesia
 15€ / Por cada dia completo;
 5€ / Por cada manhã ou tarde.
Nota: A Junta de Freguesia poderá sempre que considere isentar de taxas a, categoria IV – Feiras e
Mercados e VI - Aluguer de Equipamento e Instalações.
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