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A Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, no uso das competências cometidas

Lei n.o 7512013, de t2 de Setembro, deliberou as seguintes taxas para vigorarem

pelaf

nesta

Junta de Freguesia.

EMOLT]MENTOS DE SECRETARIA

1 - Carimbo

€

1,50

- Fotocópias A4

€ 5,00
€ 0,05

- Fotocópias A3

€ 0,15

- Certificado de Vida

€

- Atestados de Residência

€, 1,50

- Atestados de Situação Económica

€

- Atestado de Agregado Familiar

€. 2,04

- Certidões de Apoio Judiciário
- Confirmação em Impresso próprio

c 2,00
€ 1,20

- Atestado para aquisição de explosivos

€30,00

- Atestado para efeitos de registo predial

€15,00

- Atestados para registo de viaturas

€15,00

- Alterações do titulares na lista telefonica

€ 1,50

-Declaraçáo para licença de Porte de Arma

€50,00

- Afixação de Editais relativos a pretensões particulares

€15,00

-CertiÍicação de documentos'

€10,00

-Plastificação de documentos'

€

- Preenchimento de Declarações de IRS

€ 5,00

- Confirmação do no de policia

1,50

1,00

1,00

€ 0,50

2- Fotocópias não certificadas
3-Outras certidões ou fotocópias autenticadas passadas pelas Junta

€10,00

a)Até duas páginas

€

b)Por cada lauda ou face a mais

2,00

4- Conferição e autenticação de documentos apresentados por
particulares, cujo original se encontra arquivado nos serviços

-

€1,00

çada folha

5-Declarações diversas a pedido de empreiteiros e outras pessoas
singulares ou colectivas, sobre obras realizadas, fornecimentos,
prestações de serviços, utilizações de explosivos e similares

-por

€20,00

çada

6- Fornecimento a pedido dos interessados de documentos para

substituição de outros, extraviados ou degradados

€20,00

7- Outros documentos não especificados

€20,00

óncÃo ExECUTrvo

ORGAO DELIBERATTVO

Em 10 de Dezembro de20l4
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FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA
A Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, no uso das competências cometidas pela
Lei n.o 7512013, de 12 de Setembro, deliberou as seguintes taxas para vigorarem nesta
Junta de Freguesia.

TAXA DE OCT]PAÇÃO DE YENDAS AMBI]LANTES

M2

ORGÃO EXECUTTVO
Em 10 de Dezembro de2014

€1,00 (um Euro)

ORGÃO DELIBERATTYO
de
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FREGTIESIA DE S. JORGE DA BEIRA
A Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, no uso das competências cometidas pela
Lei n.o 7512013, de 12 de Setembro, deliberou as seguintes taxas para vigorarem nesta
Junta de Freguesia.

TAXAS E LICENCIAMENTO

CEMITÉRIO
TAXAS

INTIMAÇOES EM COVAIS
SEPT]LTT]RAS PBNPÉTUAS

:

1- Em caixa de madeira :
a) 1 fundura -

€150,00

b) 2 funduras--------

€200,00

2- Em caixa

de chumbo ou zinco:

a) 1 fundura ----------

€150,00

b) 2 funduras--------

€200,00

TNIIMAÇ OE S B,M J AZ,TGO PARTTCTILARE S - - - - - - - - -

1-

Exumação por cada ossada, incluindo limpezaetrasladação

dentro do cemitério

23-

€50,00

-------

Proveniente de outro

cemitério

Averbamentos em Alvarás de concessão de terrenos ou títulos
de

jazigos ou ossários em nome de novos proprietários:

€100,00

€100,00

l-Classe sucessíveis, nos termos das alíneas a) a d) do artigo
2133 do Código Civil.

a)Para jazigos--b)

S

€100,00

€ 50,00

epulturas perpétuas-------

€50,00

c)Para ossários

2-P araterceiras pessoas

:

a)Para jazigos-------

€400,00

b)Para sepulturas perpétuas----------

€300,00

c)Para ossários

€300,00

3-Averbamentos por troca de sepulturas pata talhão diferente

€30,00

4-Outros averbamentos------

€20,00

CONCESSAO DE TERRENOS

1-

Para sepulturas perpétuas (2mxlm)

€1 200,00

23-

Ossário/Gavetões---

€ 1 200,00

Ossário

€

ORGÃO EXECUTTVO
Em 10 de Dezembro de2014

450,00

ORGÃO DELIBERATTVO
E-
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FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA
A Junta de Freguesia de S.

Jorge da Beira, no uso das competências

cometidas pela Lei n.o 7512013, de 12 de Setembro, deliberou as seguintes taxas para
vigorarem nesta Junta de Freguesia.

TAXAS DE REGISTO E LICENCIAMENTO DE CAI\TÍDEOS
Registo e licenciamento iniciais, renovação anuais, incluindo o custo da chapa por animal
e por ano:

1. Registo por cada de qualquer categoria, metade da licença da Categoria A:
€,2,50

2. Liçenciamento por cada cão:

a)
b)

Categoria A (companhia)
Categoria E (caça)

€ 5,00
€ 8,00

c)

Categoria C (potencialmente perigoso)

€ 50,00

ORGÃO E)(ECUTTVO
Em 10 de Dezembrc de20l4

ORGAO DELIBERATTVO
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FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA
A

Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, no uso das competências

cometidas pela Lei75l20l3, de 12 de Setembro, deliberou as seguintes taxas para
vigorarem nesta Junta de Freguesia.

TAXAS DE REGISTO E LICENCIAMENTO DE GATIDEOS
Registo e licenciamento iniciais, renovação anuais, incluindo o custo da chapa por animal
e por ano:

1

Licenciamento por cada gato:

a)

€ 5,00

Categoria A (companhia)

ORGÃO EXECUTTVO

ORGÃO DELIBERATTVO

Em l0 de Dezembro de20l4
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