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REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS 2021

PREÂMBULO
Em conformidade com o disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 16 (Competência da Junta de Freguesia) conjugado a alínea d) do n.º 1 do artigo 9 (Competências da Assembleia de Freguesia), do
regime jurídico das autarquias locais (lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro), e tendo emvista o estabelecido no regime financeiro das autarquias locais e no regime geral das taxas das autarquias
locais (lei n.º 53-E/2006 de 29 Dezembro), é aprovado o regulamento e tabela geral de taxas da União das Freguesias deViana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela.
O disposto no presente regulamento estabelece, nos termos da lei, as fórmulas para cálculo e aplicação, de uma “Tabela Geral de Taxas e Licenças” a entrar em vigor no ano de 2021, após um
estudo socioeconómico e respectiva fundamentação económico-financeira, os custos directos e indirectos, amortizações e futuros investimentosrealizados ou a realizar pela autarquia local.
As taxas são tributos que assentamna prestação concreta de umserviço público local, na utilização privada de bens do domínio público da autarquia local, ou na remoção de umobstáculo jurídico
ao comportamento dos particulares quanto tal seja atribuição da freguesia, nos termos da lei.
As taxas da União das Freguesias incidemsobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela sua actividade, designadamente:
a) pela prática de actos administrativos e satisfação administrativa de outras pretensões de carácter particular;
b) pela concessão de licenças;
c) pela utilização e aproveitamento do domínio público e privado da União de Freguesias;
d) pela gestão de equipamento urbano;
e) pelas actividades de promoção do desenvolvimento local.
Ovalor das taxas é fixado de acordo como princípio da proporcionalidade, e não deve ultrapassar o custo da actividade pública local ou o benefício auferido pelo particular. Ovalor das taxas pode
ser fixado combase emcritérios de desincentivo à prática de certos actos ou operações.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 1.º
OBJECTO
Opresente regulamento e tabela de taxas anexas têmpor finalidade fixar os quantitativos a cobrar por todas as actividades da União das Freguesias no que
se refere à prestação concreta de um serviço público local e na utilização privada de bens do domínio público e privado da União de Freguesias,
designadamente, pela concessão de licenças, prática de actos administrativos, satisfação administrativa de pretensões de carácter particular, utilização e
aproveitamentododomíniopúblico.
ARTIGO 2.º
INCIDÊNCIA SUBJECTIVA. SUJEITOS
1 – Osujeitoactivoda relaçãojurídico-tributária, titular dodireitode exigir aquela prestaçãoé a UniãodasFreguesias.
2 – O sujeito passivo é a pessoa singular ou colectiva e outras entidades legalmente equiparadas que estejam vinculadas ao cumprimento da prestação
tributária.
ARTIGO 3.º
TAXAS
As taxas são tributos que assentam na prestação concreta de um serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das
autarquiaslocaisou na remoçãodeumobstáculojurídicoaocomportamentodosparticulares, quandotal seja atribuiçãodasautarquiaslocais.
ARTIGO 4.º
ISENÇÕES
1 – Estãoisentosdopagamentodastaxasprevistasnopresente regulamento, todosaquelesque beneficiemde isençãoprevista emoutrosdiplomas.
2 - Estãoisentosdopagamentode taxas, osatestadosou documentosanálogosque se destinama finsde natureza social ou militar.
3 – O pagamento das taxas poderá ser reduzido até à isenção total quando os requerentes sejam, comprovadamente, particulares de fracos recursos
financeiros.
4 – A Assembleia de Freguesia pode, por proposta da União de Freguesias, através de deliberação fundamentada, conceder isenções totais ou parciais
relativamente àstaxas.
ARTIGO 5.º
ACTUALIZAÇÃO DE VALORES
1- A União das Freguesias, sempre que entenda conveniente, poderá propor à Assembleia de Freguesia a actualização extraordinária ou alteração das
taxasprevistas neste regulamento, mediante fundamentaçãoeconómico- financeira subjacente aonovovalor.
2 - A actualização ordinária ou alteração das taxas previstas neste regulamento, de acordo com a taxa de inflação determinada pelo INE, é realizada
automaticamente noiniciode cada anoe logoque conhecida ou publicada.
3 - Para facilitação dastransacções monetárias, na relaçãofreguesia/cidadão e relação pagamento/troco, todos os valores dastaxas deste regulamento são
actualizadosna segunda casa decimal.
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CAPÍTULO II
REGULAMENTAÇÃO

SECÇÃO I
INCIDÊNCIA OBJECTIVA
ARTIGO 6.º
DISPOSIÇÕES COMUNS
AUniãodasFreguesiascobra taxas noâmbitode:
a) serviços administrativos: emissão de atestados, declarações e certidões, termos de identidade e justificação administrativa, certificação de fotocópias e
outrosdocumentos;
b) utilizaçãode locaisreservadosa mercadose feiras;
c) licenciamentoe registode canídeose gatídeos;
d) cemitérios;
e) outrosserviçosprestadosà comunidade.

SECÇÃO II
REGULAMENTOS E TAXAS
ARTIGO 7.º
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1 – As taxas de atestados e termos de justificação administrativa constamdo anexo I e têmcomo base decálculo o tempo médio de execução dos mesmos
(atendimento, registo, produção).
2 – Afórmula de cálculoé a seguinte:
TSA = tme x vh + ct
N
TSA: taxa de serviços administrativos;
tme: tempo médio de execução;
vh: valor médio hora dos funcionários envolvidos, tendo emconsideração o índice da escala salarial e restantes encargos;
ct: custo total necessário para a prestação do serviço (inclui material de escritório, consumíveis e equipamentos, etc);
N: nº de habitantes da União de Freguesias.

3 – Sendoque a taxa a aplicar:
a) é de ½ / hora x vh +ct para osatestados;
N
b) é de ¼ / hora x vh +ct para osdocumentosemimpressopróprio;
N
c) é de 1 / hora x vh +ct para a atribuiçãodonúmerode polícia, atestado registopredial/toponímia;
N
4 - Astaxasde certificaçãode fotocópiasconstamdoanexoI e têmpor base oestipuladonoregulamentoemolumentosdosregistose dosnotariados.
5 – Por cada certidão, fotocópia, certificado diverso que exclui exactidão de tradução por tradutor juramentado, pública-forma, conferência e extracto até 4
páginasinclusive– 14 €, a partir da 5ª página, por cada página adicional – 1 €. Cada página ou fracçãode fotocópia simplesnãoautenticada – 1 €.
6 - No plano financeiro, e de acordo como estatuídona alínea c) do n.º 2 do art.º 8º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, o valor das taxas mencionadas
non.º 1 foi apuradocombase noscustosdirectose indirectos, amortizaçõese investimentosrealizadosou a realizar pela autarquia.
ARTIGO 8.º
MERCADOS E FEIRAS
1 – As taxas a aplicar pela ocupação de espaços emmercados e feiras, constamdo anexo II e são definidas emfunção da área, metro quadrado, período de
tempoe ofima que se destina, de acordocoma seguinte fórmula:
TOMF = a x t x Cmensal
30
TOMF=taxa de ocupação mercados e feiras
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a: área ocupação (m2);
t: tempo de ocupação (dia);
Cmensal: custo total mensal necessário para a prestação do serviço.

ARTIGO 9.º
LICENCIAMENTO E REGISTO DE CANÍDEOS
1—As taxas de registo e licenças de canídeos e gatídeos, constantes do anexo III, são indexadas à taxa Nde profilaxia médica, não podendo exceder o triplo
deste valor, e varia consoante a categoria doanimal, conforme portaria n. 421/2004 de 24 de Abril.
2—Afórmula de cálculoé a seguinte:
a) registo: 50% da taxa Nde profilaxia médica;
b) licençasda categoria A: 100% da taxa Nda profilaxia médica;
c) licençasda categoria B: 1,5 da taxa Nde profilaxia médica;
d) licençasda categoria E: odobroda taxa Nde profilaxia médica;
e) licençasda categoria G: 2,5 da taxa Nde profilaxia médica;
f) licençasda categoria H: otriploda taxa Nde profilaxia médica;
g) licençasda categoria I (gato): 100% da taxa Nde profilaxia médica;
3—OscãesclassificadosnascategoriasC, De Festãoisentosde qualquer taxa.
4—O valor da taxa N de profilaxia médica é actualizado, anualmente, por despacho conjunto dos ministérios das finanças, da agricultura, do mar, do
ambiente e doordenamentodoterritório.
ARTIGO 10.º
CEMITÉRIOS
1 – Astaxaspagaspeloalvará de concessãode terreno, previstasnoanexoIV, têmcomobase de cálculoa seguinte fórmula:
TCTC= a x i x ct + d
TCTC=taxa concessão terrenos cemitério
a: área do terreno (m2);
i: percentagema aplicar tendo emconta o espaço ocupado;
ct: custo total necessário para a prestação do serviço;
d: critério de desincentivo à compra de terrenos.

2 – As taxas pagas pelo averbamento de sepulturas, previstas no anexo IV, têmcomo base de cálculo a seguinte fórmula (metade do valor do alvará de
concessão):
TCTC= a x i x ct + d
2
3 – As taxas pagas pela licença de obras, previstas no anexo IV, têmcomo base de cálculo a seguinte fórmula (valor do alvará e percentagemde 75% para
manutenção):
TCTC= (a x i x ct + d) + 75%
4 – Astaxaspagaspela concessãode terrenos, previstasnoanexoIV, têmcomofórmula de cálculo:
TCTC= (a x i x ct + d) x iv x te
iv: percentagema aplicar tendo emconta os investimentos realizados ou a realizar
te: taxa especial na aquisição de terreno no cemitério (cenário económico actual)

5 – Astaxaspagaspela concessãode terrenopara jazigo, previstasnoanexoIV, têmcomofórmula de cálculo:
TCTC= (a x i x ct + d) x iv x exc
exc: taxa excepcional sobre concessão terreno

6 – Astaxaspagaspela concessãodeterrenomaisconstruçãodejazigo, previstasnoanexoIV, têmcomofórmula de cálculo:
TCTC= (a x i x ct + d) x iv x exc
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exc: taxa excepcional sobre concessão terreno

7 – Astaxaspagaspelosserviçosa realizar nocemitério, previstasnoanexoIV, têmcomofórmula de cálculo:
TSA = tme x vh + ct + p
TSA=taxa serviços adquiridos
tme: tempo médio de execução;
vh: valor hora do funcionário, tendo emconsideração o índice da escala salarial;
ct: custo total necessário para a prestação do serviço.
p: percentagemde acordo o tipo de serviço (responsabilidade)

ARTIGO 11.º
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES
O licenciamento de actividades decorre das novas competências da União das Freguesias, de acordo como nº 3.º do artigon.º 16.º da Lei nº 75/2013 de 12 de
Setembro que estabelece o novo regime jurídico das autarquias locais. As actividades referidas compreendema venda ambulante de lotarias, arrumador de
automóveise actividadesruidosasde carácter temporárioque respeitema festaspopulares, romarias, feiras, arraiais e bailes.
1 - ACÇÕES PRODUTORAS DE ACTIVIDADES RUIDOSAS-TAXAS POR ACTIVIDADES RUIDOSAS
O licenciamento de actividades ruidosas de caracter temporário que respeitam a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes passou a ser
competência material das juntasde freguesia nos termos da alínea c) donº 3.º do artigon.º 16.º do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 deSetembro. Semprejuízo
doaludido, a competência para licenciar oruídocontinua a ser, nostermosdoDecreto-lei 9/2007, de 17 de Janeiro, da Câmara Municipal.
1.1
– Alicença especial de ruído é requerida pelo interessado comantecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à data de início da actividade,
indicando:
 Localizaçãoexacta ou percursodefinidopara oexercícioda actividade;
 Datasde inícioetermoda actividade;
 Horário;
 Razõesque justificama realizaçãoda actividade naquele local e hora;
 Asmedidasde prevençãoe de reduçãodoruídopropostas, quandoaplicável;
 Outrasinformaçõesconsideradasrelevantes.
1.2 – Astaxasprevistasincluemvisitasou vistoriase outrasdespesasa efectuar pela UniãodasFreguesias de Viana doCastelo(Santa MariaMaior e
Monserrate) e Meadela.
1.3 – Mediante requerimentodevidamente fundamentado, oPresidente da UniãodasFreguesias de Viana doCastelo(Santa Maria Maior e Monserrate) e
Meadela poderá isentar asentidadespúblicasou privadassemfinslucrativos, dopagamentodastaxasprevistas neste artigo.
1.4 – Ascomissõesdefestase associaçõessemfinslucrativosbeneficiamde isençãoda taxa prevista.
2 – VENDA AMBULANTE DE LOTARIAS E ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS.





Ambasaslicençascarecemde estudoprévio, que implicama entrega de requerimentodevidamente fundamentado.
Vendedor ambulante de lotariasterá que possuir comprovativode autorizaçãoda Santa Casa daMisericórdia de Lisboa.
Sãoemitidascoma validade de umano.
Outrosdocumentoscomunsàsduasactividades:
 Fotocópia cartãode cidadãoou bilhete de identidade.
 Númerode identificaçãofiscal.
 Certificadodoregistocriminal.
 Comprovativoda declaraçãodoiníciode actividade.

CAPÍTULO III
LIQUIDAÇÃO, COBRANÇA, PAGAMENTO
ARTIGO 12.º
LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA
Aliquidaçãoe cobrança sãorealizadasde acordocomoestabelecidonosregulamentosemvigor.

4
União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela
Rua Conde de Aurora, 689 4900 – 443 Viana do Castelo

REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS 2021
ARTIGO 13.º
PAGAMENTO
1-Arelaçãojurídico-tributária extingue-se atravésdopagamentoda taxa.
2 – Asprestaçõestributáriassãopagasemmoeda corrente ou por cheque.
3 - Salvodisposiçãoemcontrário, opagamentodastaxasserá efectuado antesou nomomentoda prática de execuçãodoactoou serviçosa que respeitem.
4 – Opagamentodastaxasé feito mediante reciboa emitir pela UniãodasFreguesias.
ARTIGO 14.º
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES
1 – Compete à União das Freguesias autorizar o pagamento emprestações, desde que se encontremreunidas as condições para o efeito, designadamente,
comprovação da situação económica do requerente, que não lhe permite o pagamento integral da dívida de uma só vez, no prazo estabelecido para
pagamentovoluntário.
2 – Os pedidos de pagamento emprestações devemconter a identificação do requerente, a natureza da dívida e o número de prestações pretendido, bem
comoosmotivosque fundamentamopedido.
3 – No caso do deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá ao total da dívida, dividido pelo número de prestações autorizado,
acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora contados sobre o respectivo montante, desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à
data dopagamentoefectivode cada uma dasprestações.
4 – Opagamentode cada prestaçãodeverá ocorrer durante omês a que corresponder.
5 – A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida remanescente
mediante a extracçãoda respectiva certidãode dívida
ARTIGO 15.º
INCUMPRIMENTO
1- Sãodevidosjurosde mora pelocumprimentoextemporâneoda obrigaçãode pagamentodastaxas.
2- Ataxa legal (decreto-lei n.º 73/99 de 16 Março) de jurosde mora é de 1%, se opagamentose fizer dentrodomês docalendárioemque se verificou
sujeiçãoaosmesmosjuros, aumentando-se uma unidade por cada mêsde calendárioou fracçãose opagamentose fizer posteriormente.
3- Onãopagamentovoluntáriodasdívidasé objectode cobrança coerciva atravésde processode execuçãofiscal, nostermosdocódigode procedimentoe
de processotributário.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 16.º
GARANTIAS
Ossujeitospassivosdastaxas podemreclamar ou impugnar a respectiva liquidação.
Areclamaçãodeverá ser feita por escritoe dirigida à UniãodasFreguesias, noprazode 30 diasa contar da notificaçãoda liquidação.
Areclamaçãopresume-se indeferida para efeitosde impugnaçãojudicial se nãofor decidida noprazode 60 dias.
Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo e fiscal da área da União das Freguesias, no prazo de 60 dias a
contar doindeferimento.
Aimpugnaçãojudicial depende da prévia deduçãoda reclamaçãoprevista non.º 2.
ARTIGO 17.º
LEGISLAÇÃO SUBSIDIÁRIA
Emtudoquantonãoestiver, expressamente, previstonestesregulamentossãoaplicáveis, sucessivamente:
a) lei n.º 53-E/2006 de 29 de Dezembro;
b) a lei dasfinançaslocais;
c) a lei geral tributária;
d) a lei dasautarquiaslocais;
e) oestatutodostribunaisadministrativose fiscais;
f) ocódigode procedimentoe de processotributário;
g) ocódigode processoadministrativonostribunaisadministrativos;
h) ocódigodoprocedimentoadministrativo.
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ARTIGO 18.º
ENTRADA EM VIGOR
Opresente regulamentoentra emvigor 15 diasapósa sua publicaçãoemedital a afixar nosedifíciosda Junta de Freguesias.
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FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE E MEADELA
ANEXO I

TABELA DE TAXAS - Ano 2021

Fórmula de Cálculo:
tme
vh
ct
N

17,41
0,56
27757,00

TSA = tme x vh + ct / N
tme:
vh:
ct:
N:

180
180,00
Papel
190
190,00
Toner
80,00
Luz
Restantes custos 15040,00

1hora
30m
1/4hora

1,00
0,50
0,25

tempo médio de execução
valor hora do funcionário *
Custo total para a prestação do
serviço (inclui material
Nº habitantes da Freguesia

* O valor hora é a média do vencimento
mais restantes encargos dos 7
funcionários:
Venc.

18488,64

Média = 2641,23

Médiax12
35 (horas sem.) x 52 (semanas)

17,41

Fórmula de Vencimento/Hora

Atestados de Residência
Certificados de Vida
Atestado Agregado Familiar
Atestados fins escolares
Atestado para Registo Predial/Toponimia
Confirmação de impressos próprios (assinaturas)
Atribuição de número de polícia
Atestado de idoneidade
Outros Atestados
Outras Declarações
Certificação de Documentos (pelos originais - até 4 páginas
Certificação de Documentos (a partir 5 página, cada uma)
Ocupação da Via Pública (por m2 e por dia)

9,27 €
(1/2 h)
(1/2 h)
9,27 €
(1/2 h)
9,27 €
(1/2 h)
9,27 €
(1 h)
17,97 €
(1/4 h)
4,91 €
(1 h)
17,97 €
(1/2 h)
9,27 €
(1/2 h)
9,27 €
(1/2 h)
9,27 €
14,00 €
1,00 €
9,27 € (1/2 h)

Valores actualizados com arredondamentos, de acordo
com o n.º 3 do art.º 5 do presente Regulamento

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL
CUSTO
VALOR
CUSTOS SUPORTADO A COBRAR
7,15
9,30 €
2,15 €
9,30 €
7,15
2,15 €
9,30 €
7,15
2,15 €
9,30 €
7,15
2,15 €
18,00 €
7,8
10,20 €
4,90 €
3,25
1,65 €
18,00 €
7,8
10,20 €
9,30 €
7,15
2,15 €
9,30 €
7,15
2,15 €
9,30 €
7,15
2,15 €
14,00 €
0
14,00 €
1,00 €
0
1,00 €
9,30 €
3,8
5,50 €

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE E MEADELA
ANEXO II
TABELA DE TAXAS - Ano 2021
MERCADOS E FEIRAS

Fórmula de cálculo:

t
a:
CM/A

6,00
1,00
8,00

TOMF = a x t x Cmensal
30

tempo de ocupação (dia)
t:
área de ocupação (m2)
a:
Cmensal: Custo total mensal necessário para
a prestação do serviço

Valor por metro quadrado:

FEIRA: Cartão de Feirante
FEIRA: Cartão de Produtor Agrícola
FEIRA: Renovação do Cartão
FEIRA: 2ª vias de cartão

1,60 €

Valores actualizados com
arredondamentos, de acordo com o n.º 3
do art.º 5 do presente Regulamento

VALOR
A COBRAR

1,60 €

VALOR
A COBRAR
10,00 €
8,00 €
7,50 €
5,00 €

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE E MEADELA
ANEXO III
TABELA DE TAXAS - Ano 2021
CANÍDEOS E GATÍDEOS

Fórmula de cálculo :
- Registo: 50% da taxa N de profilaxia médica;
- Licenças da categoria A: 100% da taxa N de profilaxia médica;
- Licenças da Categoria B: 1,5 da taxa N de profilaxia médica;
- Licenças da Categoria E: o dobro da taxa N de profilaxia médica.
- Licenças da Categoria G: 2,5 da taxa N de profilaxia médica.
- Licenças da Categoria H: o triplo da taxa N de profilaxia médica.
- Licenças da Categoria I (Gato): 100% da taxa N de profilaxia médica.
Os cães classificados nas categorias C, D e F estão isentos de qualquer taxa

Taxa N de profilaxia médica:

5,00 €

Taxas de Registo
Todas as Categorias

2,50 €

Taxas de Licença
Categoria:
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Designação:
cão de companhia
cão com fins económicos
cão para fins militares, policiais e segurança pública
cão para fins de investigação científica
cão de caça
cão de assistência
cão potencialmente perigoso
cão perigoso
gatos

Valor:
5,00 €
7,50 €
Isento
Isento
10,00 €
Isento
12,50 €
15,00 €
5,00 €

Valores actualizados com arredondamentos, de acordo com o
n.º 3 do art.º 5 do presente Regulamento

VALOR
A COBRAR

5,00 €
7,50 €
Isento
Isento
10,00 €
Isento
12,50 €
15,00 €
5,00 €

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE E MEADELA
ANEXO IV
TABELA DE TAXAS - Ano 2021
CEMITÉRIOS

TCTC= a x i x ct + d
a:
i:

1,70
1,00
0,72
29,08

a:
i:
ct:
d:

ct:
d:

Alvará de Concessão de Terreno:
Averbamento de Sepultura:
Licença de Obras:

área do terreno (m2)
percentagem a aplicar tendo em conta o
espaço
custo total para a prestação do serviço
critério de desincentivo à compra de
terrenos

30,30 €
15,15 €
53,03 €

a x i x ct + d
a x i x ct + d / 2
(a x i x ct + d) + 75%

TCTC= a x i x ct + d x iv x te

a:
i:
ct:
d:
iv1:
iv2:
te:
exc:

1,70
18,45
0,56
29,08
27,500
11,00
1,2500
0,9760

a:
i:
ct:
d:
iv1:

iv2:

te:
exc:
*

área do terreno (m2)
percentagem a aplicar tendo em conta o
espaço
custo total para a prestação do serviço
critério de desincentivo à compra de
terrenos
percentagem a aplicar tendo em conta os
investimentos realizados ou a realizar em
«sepulturas»
percentagem a aplicar tendo em conta os
investimentos realizados ou a realizar em
«ossários»
Taxa especial na aquisição de terreno no
cemitério (cenário económico actual)
Taxa excepcional na aquisição Sepultura Geral

Concessão de terreno no Cemitério:
Sepulturas Perpétuas

1.600,61 € (a x i x ct + d) x iv1 x te

30,30 €
15,15 €
53,00 €
Valores actualizados com arredondamentos, de acordo
com o n.º 3 do art.º 5 do presente Regulamento

1 – As taxas pagas pela concessão de terreno, previstas no anexo IV, têm
como base de cálculo as seguintes fórmulas:

Valores actualizados com
arredondamentos, de acordo com o
n.º 3 do art.º 5 do presente
Regulamento

VALOR
A COBRAR

1.600,00 €

Nota: sepulturas com 3 funduras e muros laterais de suporte

*

*

Ossário (sem critério de desincentivo)

Aquisição de terreno para Jazigo:

191,44 €

a x i x ct x iv2

191,25 €

4.801,81 € (a x i x ct + d) x iv1 x te x 3

4.800,00 €

16.800,00 €

16.800,00 €

(aumento de 3 vezes sobre a concessão de terreno sepultura perpétua)

*

Concessão de Jazigo (Aquisição de Terreno+Construção)

(a x i x ct + d) x iv1 x te x 10,5

(aumento de 9,375 sobre a concessão de terreno sepultura perpétua)

VALOR
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TABELA DE TAXAS - Ano 2021
CEMITÉRIOS
2 – As taxas pagas pelos serviços a ser realizados no cemitério têm como
base de cálculo a seguinte fórmula:

TSA = tme x vh + ct + p

tme
vh
ct
p

1hora
2 horas
1/2hora

(ver campos horas abaixo)

7,26
38,96

tme:
vh:
ct:

tempo médio de execução
valor hora do funcionário *
Custo total para a prestação do serviço

Venc.

13205,95

(aplicado nos campos resp.)

1,00
2,00
0,5

Média =

Médiax12 (meses)
35 (horas sem.) x 52 (semanas)

1100,50

7,26

Valores actualizados com arredondamentos, de acordo
com o n.º 3 do art.º 5 do presente Regulamento

A COBRAR

Inumações:
Sepulturas Temporárias (geral)

53,47 €

53,45 €

Sepulturas Perpétuas
Em caixão de madeira 1 fundura (valor da inumação +35%)
Em caixão de madeira 2 e 3 funduras (valor da inumação +90%)
Em caixão de zinco - 1 fundura (valor da inumação +70%)
Em caixão de zinco - 2 e 3 funduras (valor da inumação +150%)
Em jazigo acima do solo e subsolo (valor da inumação +70%)

72,19 €
101,60 €
90,90 €
133,68 €
90,90 €

72,20 €
101,60 €
90,90 €
133,70 €
90,90 €

Exumações:
Levantamento Ossadas p/ Outra Sepultura (valor da Inumação +70%)
Levantamento p/ Ossário dentro Cemitério (valor da Inumação +35%)

90,90 €
72,19 €

90,90 €
72,20 €

Assistência a soldagens de caixões:
Dentro das horas de expediente (50% do valor da inumação)
Fora das horas de expediente (igual ao valor da inumação)

26,74 €
53,47 €

26,75 €
53,45 €

Depósito de cendário ou pote:
Deposição em jazigo ou ossário
Deposição em sepultura

15,15 €
53,47 €

15,15 €
53,45 €

VALOR
A COBRAR

CEMITÉRIO: Utilização da Capela
CEMITÉRIO: Limpeza de Sepulturas
CEMITÉRIO: Limpeza de Jazigo
CEMITÉRIO: Reabertura do cemitério fora das horas regulamentares do pessoal
CEMITÉRIO: Serviço de Sábado, Domingo ou Feriado

5,90 €
4,80 €
9,60 €
35,00 €
50,00 €
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TABELA DE TAXAS - ANO 2021

TAXAS DE ACTIVIDADES RUIDOSAS

tme
vh
ct
N

9,49
0,72
25327,00

180
180,00
Papel
190
190,00
Toner
80,00
Luz
Restantes custos 17704,00
1hora
30m
1/4hora

1,00
0,50
0,25

TAR = tme x vh + ct / N
tme:
vh:
ct:

tempo médio de execução
valor hora do funcionário *

N:

Nº habitantes da Freguesia

Valores actualizados com arredondamentos, de acordo com o
n.º 3 do art.º 5 do presente Regulamento

Fórmula de Cálculo:

Custo total para a prestação do
serviço (inclui material escritório,
consumíveis)

* O valor hora é a média do vencimento
dos 7 funcionários:
Venc.

5935,31

Média =

1135,57

86,29
604,03
Encargos Seg.Social (23,75%):

1409,64

Sfalhas

Rem.x14 (meses)
40 (horas sem.) x 52 (semanas)

9,49

Fórmula de Vencimento/Hora

TOTAL

DESINCENTIVO

VALOR

CUSTOS

AO RUIDO

A COBRAR

LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES RUIDOSAS SEM FINS LUCRATIVOS
DIAS ÚTEIS POR HORA

A) DAS 07h00 às 22h00
B) DAS 22h00 às 24h00
C) DAS 24h00 às 07h00
c.1) 1ª hora
c.1) 2ª hora
c.1) 3ª hora e seguintes
SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS - POR HORA

9,49 €
9,49 €

1H
1H

10,20 €
10,20 €

0,80 €
5,80 €

11,00 €
16,00 €

9,49 €
9,49 €
9,49 €
9,49 €

1H
1H
1H
1H

10,20 €
10,20 €
10,20 €
10,20 €

11,30 €
16,80 €
21,80 €
13,80 €

21,50 €
27,00 €
32,00 €
24,00 €

9,49 €
9,49 €

1H
1H

10,20 €
10,20 €

11,80 €
21,80 €

22,00 €
32,00 €

9,49 €
9,49 €
9,49 €
9,49 €

1H
1H
1H
1H

10,20 €
10,20 €
10,20 €
10,20 €

32,80 €
43,80 €
53,80 €
37,80 €

43,00 €
54,00 €
64,00 €
48,00 €

LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES RUIDOSAS COM FINS LUCRATIVOS
DIAS ÚTEIS POR HORA

A) DAS 07h00 às 22h00
B) DAS 22h00 às 24h00
C) DAS 24h00 às 07h00
c.1) 1ª hora
c.1) 2ª hora
c.1) 3ª hora e seguintes
SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS - POR HORA

TAXAS DE VENDA AMBULANTE DE LOTARIAS E ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS

LICENCIAMENTO DE VENDA AMBULANTE DE LOTARIAS

18,98 €

2H

TOTAL

OPORTUNIDADE

VALOR

CUSTOS

NEGÓCIO

A COBRAR

19,70 €

80,30 €

100,00 €

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE E MEADELA
ANEXO V

TABELA DE TAXAS - ANO 2021

LICENCIAMENTO DE ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS

18,98 €

2H

19,70 €

80,30 €

100,00 €

