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TABELA GERAL DE TAXAS E LICENÇAS PARA 2012 

ANEXO I 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Atestados 1,50 €  

Declarações 1,50 €   

Certidões 1,50 €  

Termos de identidade e justificação administrativa 1,00 €  

Outros documentos 1,00 €  

Certificação de fotocópias (por cada página ou face) 2,50 € 

Taxas de urgência (Emissão no prazo de 24 horas) + 50% do valor total 

Obs: São isentos de taxas todos os documentos atrás referidos que se destinem a instruir 

processos para a Segurança Social, a Apoio Judiciário e Subsídios Escolares e ainda aqueles 

que de uma forma ou de outra possam indicar pobreza ou indigência do requerente. 

 

ANEXO II 

CANÍDEOS E GATÍDEOS 

LICENÇAS DE CANÍDEOS E GATÍDEOS 

Registo 1,50€ 

Licenças: 

Categoria A – Licenças de cães de companhia ……………………………. 

Categoria B – Licenças de cães c/ fins económicos ………………………. 

Categoria E – Licenças de cães de caça …………………………………… 

Categoria G – Licenças de cães potencialmente perigosos ……………… 

Categoria H – Licenças de cães perigosos ……………………………..…… 

Categoria I – Gato ……………………………………………………………… 

 

9,00€ 

3,00€ 

6,00€ 

12,00€ 

12,00€ 

1,50€ 
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ANEXO III 

CEMITÉRIOS 

Concessão de terreno para capela 2800,00€ 

Concessão de terreno para jazigo 600,00€ 

Construção de capelas e jazigos: 

Capela …………………………………………………………………………. 

Campa dupla …………………………………………………………………. 

Campa simples ………………………………………………………………. 

 

92,00 € 

37,00 € 

22,00 € 

 

ANEXO IV 

OUTRAS TAXAS 

Construção, reconstrução ou modificação de 
muros de vedação confinantes com caminhos 
vicinais 

Taxa geral 

4,50 € por um período até 30 dias 

9,50 € por cada um dos novos 
períodos de 30 dias 

A esta taxa geral acresce a taxa de: 

1,50 € por cada metro linear no caso 
de construção 

ou 

1,00 € por cada metro linear no caso 
de reconstrução ou modificação 

Ocupação do domínio público (travessias de 
condutas de água) 

Outras taxas de ocupação do domínio público 
e de aproveitamento dos bens de utilidade 
pública 

1,00 € por cada metro linear 

 

Tabelas próprias 

Ocupação do domínio público (arcadas nas 
vias e ocupação do terreno para a realização 
das festas) 

20,00 €/semana 

Instalações sonoras 20,00 €/semana 

50,00 €/mês 

Queimas de resíduos agro-florestais 2,00 €/semana 

 


