
Conceção de Atestados
Atestado de vida 3,00 €
Atestado para obtenção de bolsa social 3,00 €
Atestado de situação económica 3,00 €
Atestado de residência para Cidadãos Nacionais 3,00 €
Atestado de residência para Cidadãos Estrangeiros 3,00 €
Atestado de composição do agregado familiar 3,00 €
Atestado de união de facto 7,50 €
Atestado de Idoneidade para gerir a pensão de outrém 6,00 €
Atestado para transporte de pertences pessoais 6,50 €
Atestado de herdeiros/filhos legítimos 5,00 €
Atestado de estado civil 3,00 €
Atestado para licença de uso e porte de arma de defesa 20,00 €
Atestado para obtenção de licença para caça grossa / furtiva 30,00 €
Atestado em que se comprove a posse de máquina agrícola 4,00 €
Atestado para legalização ou licenciamento de veículos 10,00 €

Certidões de rectificação de áreas e confrontações 25,00 €
Abonações 7,50 €
Fotocópias

A4 a preto e branco 0,10 €
A4 a cores 0,30 €
A3 a preto e branco 0,20 €

0,60 €
1,50 €

10,00 €
3,00 €

Um veículo e dois funcionários (com equipamento próprio) 50,00 €
Um veículo e quatro funcionários (com equipamento próprio) 85,00 €
Utilização de máquinas pesadas 35,00 €

Aluguer do Salão Nobre
Por hora em dia útil (das 9:00 às 17:30) 9,50 €
Por hora em dia útil, fora do horário normal de funcionamento (das 17:30 às 23:30) 19,50 €
Por hora ao fim-de-semana e feriados nacionais e municpais (das 9:00 às 23:30) 21,50 €

Registo de Canídeos 2,50 €

Licenciamento Categoria A ( Normais ) 7,50 €

Licenciamento Categoria A ( Perigosos ) 15,00 €

Licenciamento Categoria B ( Económicos ) 7,50 €

Licenciamento Categoria C ( Militares ) Isento

Licenciamento Categoria D ( Investigação Científica ) Isento

Licenciamento Categoria E ( Caça ) 10,00 €

Licenciamento Categoria F ( Guia) Isento

Licenciamento de Cães de Guarda ( Raça definida ) 10,00 €

Licenciamento de Cães de Guarda ( Raça indefinida ou rafeiro ) 7,50 €

Cancelamento por morte 5,00 €

Registo de Gatídeos 7,50 €

Inumações em sepulturas
Crianças 50,00 €
Adultos 110,00 €
Profundidade adicional 40,00 €

Inumações em jazigo particular ou da freguesia (só urnas de chumbo e zinco) 10,00 €
Exumações de ossadas (incluíndo limpeza e transladação dentro do cemitério)

Sepultura sem campa em pedra 100,00 €
Sepultura com campa em pedra 160,00 €

Transladações 50,00 €
Concessão de Terrenos

Para sepultura (1,80 x 0,75) 850,00 €
Para sepultura (0,90 x 0,70) 550,00 €
Para jazigo - por metro quadrado 500,00 €

Deslocação pedra de campas 90,00 €
Arranjo de Campas

Campa sem pedra 10,00 €
Campa com pedra (sem recurso a equipamentos mecânicos) 25,00 €
Campa com pedra (com recurso a equipamentos mecânicos) 225,00 €

2.ª Via de Alvará 32,50 €
Averbamento 32,50 €

Isenção Total nos Serviços de Secretaria a:
a) Requerentes de atestados de indigência e pobreza; c) Requerentes de documentos para fins militares (amparo familiar);

b) Portadores de deficiência comprovada; d) Requerentes de documentos em que se prove casuisticamente a situação de carência económica;

e) Os beneficiários do RSI, pensão Social de Invalidez, Velhice, Viuvez ou de Pensão de Sobrevivência (até ao limite do salário mínimo nacional), com comprovação documentada;

SERVIÇO DE CEMITÉRIOS

Instalações da Junta de Freguesia (Sede ou Delegação)

Taxa de limpeza de terrenos e edifícios (por hora)

Taxa de Urgência (documento entregue no próprio dia)
Atribuição de Número de polícia
Certificação de cópias (por cada folha)
    A3 a cores

Tabela Geral de Taxas e Licenças da Freguesia de Abraveses
SERVIÇO DE SECRETARIA

LICENCIAMENTO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS


