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PREÂMBULO

Emconformidadecomodispostona alínea h) don.º 1 doartigo16 (Competência da Junta deFreguesia) conjugadoa alínea d) don.º 1 doartigo9(Competênciasda Assembleia deFreguesia), do
regime jurídicodasautarquias locais(lei n.º 75/2013 de 12 deSetembro), e tendoemvistaoestabelecidonoregimefinanceirodasautarquias locaisenoregimegeral dastaxasdasautarquias
locais(lei n.º 53-E/2006de29Dezembro), éaprovadooregulamentoetabelageral detaxasdaUniãodasFreguesiasdeVianadoCastelo(Santa MariaMaioreMonserrate)eMeadela.

Odispostonopresenteregulamentoestabelece, nostermosda lei, asfórmulaspara cálculoeaplicação, deuma “Tabela Geral deTaxaseLicenças” a entrar emvigor noanode2022, apósum
estudosocioeconómicoerespectivafundamentaçãoeconómico-financeira, oscustosdirectoseindirectos, amortizaçõesefuturosinvestimentosrealizadosouarealizarpelaautarquialocal.

Astaxassãotributosqueassentamnaprestaçãoconcretadeumserviçopúblicolocal, nautilizaçãoprivadadebensdodomíniopúblicodaautarquialocal, ounaremoçãodeumobstáculojurídico
aocomportamentodosparticularesquantotal sejaatribuiçãodafreguesia, nostermosdalei.

AstaxasdaUniãodasFreguesiasincidemsobreutilidadesprestadasaosparticularesougeradaspelasuaactividade, designadamente:
a)pelapráticadeactosadministrativosesatisfaçãoadministrativadeoutraspretensõesdecarácterparticular;
b)pelaconcessãodelicenças;
c)pelautilizaçãoeaproveitamentododomíniopúblicoeprivadodaUniãodeFreguesias;
d)pelagestãodeequipamentourbano;
e)pelasactividadesdepromoçãododesenvolvimentolocal.

Ovalordastaxaséfixadodeacordocomoprincípiodaproporcionalidade, enãodeveultrapassarocustodaactividadepúblicalocal ouobenefícioauferidopeloparticular. Ovalordastaxaspode
serfixadocombaseemcritériosdedesincentivoàpráticadecertosactosouoperações.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º
OBJECTO

OpresenteregulamentoetabeladetaxasanexastêmporfinalidadefixarosquantitativosacobrarportodasasactividadesdaUniãodasFreguesiasnoque
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, pelaconcessãodelicenças, prática deactosadministrativos, satisfaçãoadministrativa depretensõesdecarácter particular, utilizaçãoe
aproveitamentododomíniopúblico.

ARTIGO 2.º
INCIDÊNCIA SUBJECTIVA. SUJEITOS

1 –Osujeitoactivodarelaçãojurídico-tributária, titulardodireitodeexigiraquelaprestaçãoéaUniãodasFreguesias.
2 – Osujeitopassivoéa pessoa singular ou colectiva eoutrasentidades legalmenteequiparadasqueestejamvinculadasaocumprimentoda prestação
tributária.

ARTIGO 3.º
TAXAS

As taxas sãotributos que assentamna prestação concreta de umserviço público local, na utilizaçãoprivada debensdo domínio públicoe privado das
autarquiaslocaisounaremoçãodeumobstáculojurídicoaocomportamentodosparticulares,quandotal sejaatribuiçãodasautarquiaslocais.

ARTIGO 4.º
ISENÇÕES

1 – Estãoisentosdopagamentodastaxasprevistasnopresenteregulamento, todosaquelesquebeneficiemdeisençãoprevistaemoutrosdiplomas.
2-Estãoisentosdopagamentodetaxas,osatestadosoudocumentosanálogosquesedestinamafinsdenaturezasocial oumilitar.
3 – O pagamento das taxas poderá ser reduzido até à isenção total quando os requerentes sejam, comprovadamente, particulares de fracos recursos
financeiros.
4 – AAssembleia de Freguesia pode, por proposta da União de Freguesias, através de deliberação fundamentada, conceder isenções totais ou parciais
relativamenteàstaxas.

ARTIGO 5.º
ACTUALIZAÇÃO DE VALORES

1- AUniãodas Freguesias, sempre que entenda conveniente, poderá propor à Assembleia de Freguesia a actualização extraordinária ou alteração das
taxasprevistasnesteregulamento,mediantefundamentaçãoeconómico-financeirasubjacenteaonovovalor.
2 - A actualização ordinária ou alteração das taxas previstas neste regulamento, de acordo coma taxa de inflação determinada pelo INE, é realizada
automaticamentenoiniciodecadaanoelogoqueconhecidaoupublicada.
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3-Parafacilitaçãodastransacçõesmonetárias, narelaçãofreguesia/cidadãoerelaçãopagamento/troco,todososvaloresdastaxasdesteregulamentosão
actualizadosnasegundacasadecimal.

CAPÍTULO II
REGULAMENTAÇÃO

SECÇÃO I
INCIDÊNCIA OBJECTIVA

ARTIGO 6.º
DISPOSIÇÕES COMUNS

AUniãodasFreguesiascobrataxasnoâmbitode:

a) serviçosadministrativos: emissãodeatestados, declaraçõesecertidões, termosdeidentidadeejustificaçãoadministrativa, certificaçãodefotocópiase
outrosdocumentos;
b)utilizaçãodelocaisreservadosamercadosefeiras;
c) licenciamentoeregistodecanídeosegatídeos;
d)cemitérios;
e)outrosserviçosprestadosàcomunidade.

SECÇÃO II
REGULAMENTOS E TAXAS

ARTIGO 7.º
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1 – AstaxasdeatestadosetermosdejustificaçãoadministrativaconstamdoanexoIetêmcomobasedecálculootempomédiodeexecuçãodosmesmos
(atendimento, registo,produção).
2–Afórmuladecálculoéaseguinte:

TSA = tme x vh + ct
N

TSA: taxadeserviçosadministrativos;
tme: tempomédiodeexecução;
vh: valormédiohoradosfuncionáriosenvolvidos, tendoemconsideraçãooíndicedaescalasalarialerestantesencargos;
ct: custototal necessárioparaaprestaçãodoserviço(inclui material deescritório, consumíveiseequipamentos, etc);
N: nº derecenseadosdaUniãodeFreguesias.

3–Sendoqueataxaaaplicar:

a)éde½/horaxvh+ct paraosatestados;
N

b)éde¼/horaxvh+ct paraosdocumentosemimpressopróprio;
N

c)éde1 /horaxvh+ct paraaatribuiçãodonúmerodepolícia, atestadoregistopredial/toponímia;
N

4-AstaxasdecertificaçãodefotocópiasconstamdoanexoIetêmporbaseoestipuladonoregulamentoemolumentosdosregistosedosnotariados.
5–Porcadacertidão, fotocópia, certificadodiversoqueexclui exactidãodetraduçãoportradutorjuramentado, pública-forma, conferênciaeextractoaté4
páginasinclusive–14€, apartirda5ª página,porcadapáginaadicional–1€.Cadapáginaoufracçãodefotocópiasimplesnãoautenticada–1€.
6-Noplanofinanceiro, edeacordocomoestatuídonaalíneac)don.º 2doart.º 8º daLei n.º 53-E/2006, de29deDezembro, ovalordastaxasmencionadas
non.º 1 foiapuradocombasenoscustosdirectoseindirectos,amortizaçõeseinvestimentosrealizadosouarealizarpelaautarquia.

ARTIGO 8.º
M ERCADOS E FEIRAS
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1 –Astaxasa aplicarpelaocupaçãodeespaçosemmercadosefeiras, constamdoanexoII esãodefinidasemfunçãodaárea, metroquadrado, períodode
tempoeofimaquesedestina,deacordocomaseguintefórmula:

TOMF = a x t x Cmensal

30
TOMF=taxadeocupaçãomercadosefeiras
a: áreaocupação(m2);
t: tempodeocupação(dia);
Cmensal: custototal mensal necessárioparaaprestaçãodoserviço.

ARTIGO 9.º
LICENCIAM ENTO E REGISTO DE CANÍDEOS

1—Astaxasderegistoelicençasdecanídeosegatídeos, constantesdoanexoIII, sãoindexadasàtaxaNdeprofilaxiamédica,nãopodendoexcederotriplo
destevalor,evariaconsoanteacategoriadoanimal, conformeportarian.421/2004de24deAbril.
2—Afórmuladecálculoéaseguinte:
a)registo:50%dataxaNdeprofilaxiamédica;
b) licençasdacategoriaA: 100%dataxaNdaprofilaxiamédica;
c) licençasdacategoriaB: 1,5dataxaNdeprofilaxiamédica;
d) licençasdacategoriaE:odobrodataxaNdeprofilaxiamédica;
e) licençasdacategoriaG:2,5dataxaNdeprofilaxiamédica;
f) licençasdacategoriaH:otriplodataxaNdeprofilaxiamédica;
g) licençasdacategoriaI (gato): 100%dataxaNdeprofilaxiamédica;

3—OscãesclassificadosnascategoriasC,DeFestãoisentosdequalquertaxa.
4—O valor da taxa Nde profilaxia médica é actualizado, anualmente, por despacho conjunto dos ministérios das finanças, da agricultura, do mar, do
ambienteedoordenamentodoterritório.

ARTIGO 1 0.º
CEMITÉRIOS

1 – Astaxaspagaspeloalvarádeconcessãodeterreno,previstasnoanexoIV, têmcomobasedecálculoaseguintefórmula:
TCTC= a x i x ct + d

TCTC=taxaconcessãoterrenoscemitério
a: áreadoterreno(m2);
i: percentagemaaplicartendoemcontaoespaçoocupado;
ct: custototal necessárioparaaprestaçãodoserviço;
d: critériodedesincentivoàcompradeterrenos.

2 – Astaxaspagaspeloaverbamentodesepulturas, previstasnoanexoIV, têmcomobasedecálculoa seguintefórmula (metadedovalordoalvará de
concessão):

TCTC= a x i x ct + d

2

3 – Astaxaspagaspelalicençadeobras, previstasnoanexoIV, têmcomobasedecálculoaseguintefórmula(valordoalvaráepercentagemde75%para
manutenção):

TCTC= (a x i x ct + d) + 75%

4 – Astaxaspagaspelaconcessãodeterrenos,previstasnoanexoIV, têmcomofórmuladecálculo:

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

iv: percentagemaaplicartendoemcontaosinvestimentosrealizadosouarealizar
te: taxaespecial naaquisiçãodeterrenonocemitério(cenárioeconómicoactual)

5 – Astaxaspagaspelaconcessãodeterrenoparajazigo,previstasnoanexoIV, têmcomofórmuladecálculo:
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TCTC= (a x i x ct + d) x iv x exc

exc: taxaexcepcional sobreconcessãoterreno

6 –Astaxaspagaspelaconcessãodeterrenomaisconstruçãodejazigo,previstasnoanexoIV, têmcomofórmuladecálculo:
TCTC= (a x i x ct + d) x iv x exc

exc: taxaexcepcional sobreconcessãoterreno

7 – Astaxaspagaspelosserviçosarealizarnocemitério,previstasnoanexoIV, têmcomofórmuladecálculo:
TSA = tme x vh + ct + p

TSA=taxaserviçosadquiridos

tme: tempomédiodeexecução;
vh: valorhoradofuncionário, tendoemconsideraçãooíndicedaescalasalarial;
ct: custototal necessárioparaaprestaçãodoserviço.
p: percentagemdeacordootipodeserviço(responsabilidade)

ARTIGO 1 1.º
LICENCIAM ENTO DE ACTIVIDADES

OlicenciamentodeactividadesdecorredasnovascompetênciasdaUniãodasFreguesias, deacordocomonº 3.º doartigon.º 16.º daLei nº 75/2013de12de
Setembroqueestabeleceonovoregimejurídicodasautarquiaslocais. Asactividadesreferidascompreendemavendaambulantedelotarias, arrumadorde
automóveiseactividadesruidosasdecaráctertemporárioquerespeitemafestaspopulares, romarias,feiras,arraiaisebailes.

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
competênciamaterial dasjuntasdefreguesianostermosdaalíneac) donº 3.º doartigon.º 16.º doanexoIdaLei nº 75/2013de12deSetembro. Semprejuízo
doaludido,acompetênciaparalicenciaroruídocontinuaaser,nostermosdoDecreto-lei 9/2007,de17deJaneiro,daCâmaraMunicipal.

1.1 –Alicençaespecial deruídoérequeridapelointeressadocomantecedênciamínimade15diasúteisrelativamenteàdatadeiníciodaactividade,
indicando:

Localizaçãoexactaoupercursodefinidoparaoexercíciodaactividade;
Datasdeinícioetermodaactividade;
Horário;
Razõesquejustificamarealizaçãodaactividadenaquelelocal ehora;
Asmedidasdeprevençãoedereduçãodoruídopropostas,quandoaplicável;
Outrasinformaçõesconsideradasrelevantes.

1.2 –AstaxasprevistasincluemvisitasouvistoriaseoutrasdespesasaefectuarpelaUniãodasFreguesiasdeVianadoCastelo(SantaMariaMaiore
Monserrate)eMeadela.

1.3 –Medianterequerimentodevidamentefundamentado,oPresidentedaUniãodasFreguesiasdeVianadoCastelo(SantaMariaMaioreMonserrate)e
Meadelapoderáisentarasentidadespúblicasouprivadassemfinslucrativos,dopagamentodastaxasprevistasnesteartigo.

1.4 –Ascomissõesdefestaseassociaçõessemfinslucrativosbeneficiamdeisençãodataxaprevista.

2 – VEN DA AMBULANTE DE LOTARIAS E ARRUM ADOR DE AUTOMÓVEIS.

Ambasaslicençascarecemdeestudoprévio,queimplicamaentregaderequerimentodevidamentefundamentado.
VendedorambulantedelotariasteráquepossuircomprovativodeautorizaçãodaSantaCasadaMisericórdiadeLisboa.
Sãoemitidascomavalidadedeumano.
Outrosdocumentoscomunsàsduasactividades:

Fotocópiacartãodecidadãooubilhetedeidentidade.

Númerodeidentificaçãofiscal.
Certificadodoregistocriminal.
Comprovativodadeclaraçãodoiníciodeactividade.

CAPÍTULO III
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LIQUIDAÇÃO, COBRAN ÇA, PAGAMENTO

ARTIGO 1 2.º
LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA

Aliquidaçãoecobrançasãorealizadasdeacordocomoestabelecidonosregulamentosemvigor.
ARTIGO 1 3.º
PAGAMENTO

1-Arelaçãojurídico-tributáriaextingue-seatravésdopagamentodataxa.
2–Asprestaçõestributáriassãopagasemmoedacorrenteouporcheque.
3-Salvodisposiçãoemcontrário,opagamentodastaxasseráefectuadoantesounomomentodapráticadeexecuçãodoactoouserviçosaquerespeitem.
4–OpagamentodastaxaséfeitomediantereciboaemitirpelaUniãodasFreguesias.

ARTIGO 1 4.º
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES

1 – Competeà UniãodasFreguesiasautorizaropagamentoemprestações, desdequeseencontremreunidasascondiçõesparaoefeito, 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 –Ospedidosdepagamentoemprestaçõesdevemconter a identificaçãodorequerente, a naturezada dívida eonúmerodeprestaçõespretendido, bem
comoosmotivosquefundamentamopedido.
3 –Nocasododeferimentodopedido, ovalor decada prestaçãomensal corresponderá aototal dadívida, divididopelonúmerodeprestaçõesautorizado,
acrescendoaovalor decada prestaçãoosjurosdemora contadossobreorespectivomontante, desdeotermodoprazopara pagamentovoluntárioatéà
datadopagamentoefectivodecadaumadasprestações.
4–Opagamentodecadaprestaçãodeveráocorrerduranteomêsaquecorresponder.
5 –Afalta depagamentodequalquer prestaçãoimplica ovencimentoimediatodasseguintes, assegurando-sea execuçãofiscal da dívida remanescente
medianteaextracçãodarespectivacertidãodedívida

ARTIGO 1 5.º
INCUM PRIMENTO

1- Sãodevidosjurosdemorapelocumprimentoextemporâneodaobrigaçãodepagamentodastaxas.
2- Ataxalegal (decreto-lei n.º 73/99de16Março)dejurosdemoraéde1%, seopagamentosefizerdentrodomêsdocalendárioemqueseverificou

sujeiçãoaosmesmosjuros,aumentando-seumaunidadeporcadamêsdecalendáriooufracçãoseopagamentosefizerposteriormente.
3- Onãopagamentovoluntáriodasdívidaséobjectodecobrançacoercivaatravésdeprocessodeexecuçãofiscal,nostermosdocódigodeprocedimentoe

deprocessotributário.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1 6.º
GARANTIAS

Ossujeitospassivosdastaxaspodemreclamarouimpugnararespectivaliquidação.
AreclamaçãodeveráserfeitaporescritoedirigidaàUniãodasFreguesias,noprazode30diasacontardanotificaçãodaliquidação.
Areclamaçãopresume-seindeferidaparaefeitosdeimpugnaçãojudicialsenãofordecididanoprazode60dias.
Doindeferimentotácitoouexpressocabeimpugnaçãojudicial paraotribunal administrativoefiscaldaáreadaUniãodasFreguesias, noprazode60diasa
contardoindeferimento.
Aimpugnaçãojudicial dependedapréviadeduçãodareclamaçãoprevistanon.º 2.

ARTIGO 1 7.º
LEGISLAÇÃO SUBSIDIÁRIA

Emtudoquantonãoestiver, expressamente,previstonestesregulamentossãoaplicáveis, sucessivamente:
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a)lein.º 53-E/2006de29deDezembro;
b)aleidasfinançaslocais;
c)aleigeral tributária;
d)aleidasautarquiaslocais;
e)oestatutodostribunaisadministrativosefiscais;
f)ocódigodeprocedimentoedeprocessotributário;
g)ocódigodeprocessoadministrativonostribunaisadministrativos;
h)ocódigodoprocedimentoadministrativo.

ARTIGO 1 8.º
ENTRADA EM VIGOR

Opresenteregulamentoentraemvigor15diasapósasuapublicaçãoemedital aafixarnosedifíciosdaJuntadeFreguesias.



tme tme:
vh vh:
ct ct:
N

Papel 1200 1200,00 N:
Toner 1200 1200,00
Luz 600,00

15162,71
Soma 18162,71

1hora 1,00
30m 0,50
1/4hora 0,25

CUSTO CUSTO VALOR
TOTAL SUPORTADO A COBRAR

6,41 € (1/2 h) 7,21 € 5,06 € 2,15 €
6,41 € (1/2 h) 7,21 € 5,06 € 2,15 €
6,41 € (1/2 h) 7,21 € 5,06 € 2,15 €
6,41 € (1/2 h) 7,21 € 5,06 € 2,15 €
12,83 € (1 h) 13,63 € 3,43 € 10,20 €
3,21 € (1/4 h) 4,01 € 2,36 € 1,65 €
12,83 € (1 h) 13,63 € 3,43 € 10,20 €
6,41 € (1/2 h) 7,21 € 5,06 € 2,15 €
6,41 € (1/2 h) 7,21 € 5,06 € 2,15 €
6,41 € (1/2 h) 7,21 € 5,06 € 2,15 €
14,00 € 14,00 € 0,00 € 14,00 €
1,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 €
6,41 € (1/2 h) 7,21 € 1,71 € 5,50 €

Média =

Médiax12

Venc.

Ocupação da Via Pública (por m2 e por dia)

Outros Atestados
Outras Declarações

Atestados de Residência

Certificação de Documentos (a partir 5 página, cada uma)

TABELA DE TAXAS - Ano 2022

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Certificação de Documentos (pelos originais - até 4 páginas

Confirmação de impressos próprios (assinaturas)
Atribuição de número de polícia

Atestados fins escolares

Certificados de Vida

1945,73

12,8335 (horas sem.) x 52 (semanas)

Atestado de idoneidade

Fórmula de Vencimento/Hora

Atestado Agregado Familiar

Restantes custos

Atestado para Registo Predial/Toponimia

13620,11

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE E MEADELA

ANEXO I
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valor hora do funcionário *

Fórmula de Cálculo:

22701,00
0,80

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

Custo total para a prestação do
serviço (material escritório,
(18162,71/22701=0,80)

tempo médio de execução

Nº recenseados da Freguesia

TSA = tme x vh + ct

12,83



VALOR
A COBRAR

t t:
a: a:

CM/A

1,60 € 1,60 €

VALOR
A COBRAR

10,00 €
8,00 €
7,50 €
5,00 €FEIRA: 2ª vias de cartão

FEIRA: Cartão de Feirante
FEIRA: Cartão de Produtor Agrícola

FEIRA: Renovação do Cartão

Valor por metro quadrado:

área de ocupação (m2)
8,00 €

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE E MEADELA

TABELA DE TAXAS - Ano 2022

MERCADOS E FEIRAS

Custo total mensal necessário para
a prestação do serviço

ANEXO II
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tempo de ocupação (dia)

Fórmula de cálculo: TOMF = a x t x Cmensal

Cmensal:
1,00

30

6,00



VALOR
A COBRAR

2,50 €

Categoria: Valor:
A 5,00 € 5,00 €
B 7,50 € 7,50 €
C Isento Isento
D Isento Isento
E 10,00 € 10,00 €
F Isento Isento
G 12,50 € 12,50 €
H 15,00 € 15,00 €
I 5,00 € 5,00 €

Designação:

cão perigoso
gatos

cão para fins militares, policiais e segurança pública

cão de caça
cão de assistência
cão potencialmente perigoso

cão para fins de investigação científica

cão de companhia
cão com fins económicos

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E MONSERRATE E MEADELA

ANEXO III

TABELA DE TAXAS - Ano 2022
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Taxas de Registo

Taxas de Licença

Todas as Categorias

Os cães classificados nas categorias C, D e F estão isentos de qualquer taxa

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.

Taxa N de profilaxia médica:

CANÍDEOS E GATÍDEOS

5,00 €



VALOR
A COBRAR

a:
i:

ct:
d:

30,30 € 30,30 €
15,22 € 15,15 €
53,03 € 53,00 €

a:
i:

ct:
d:

iv1:

iv2:

te:

exc:

1.590,60 € 1.600,00 €

191,48 € 191,25 €

4.771,80 € 4.800,00 €

16.800,00 € 16.800,00 €

VALOR
A COBRAR

(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)

Ossário (sem critério de desincentivo) a x i x ct x iv2

Aquisição de terreno para Jazigo: (a x i x ct + d) x iv1 x te x 3

Sepulturas Perpétuas (a x i x ct + d) x iv1 x te
Nota: sepulturas com 3 funduras e muros laterais de suporte

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)

critério de desincentivo à compra de
terrenos23,500

7,68 percentagem a aplicar tendo em conta os
investimentos realizados ou a realizar em
«sepulturas»

1,2500
0,9760
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área do terreno (m2)
1,70 percentagem a aplicar tendo em conta o

espaço18,45
0,80 custo total para a prestação do serviço

29,08

Taxa excepcional na aquisição Sepultura Geral
Concessão de terreno no Cemitério:

Alvará de Concessão de Terreno: a x i x ct + d
Averbamento de Sepultura: a x i x ct + d / 2

Licença de Obras: (a x i x ct + d) + 75%

percentagem a aplicar tendo em conta o
espaço1,00

0,80 custo total para a prestação do serviço
28,94 critério de desincentivo à compra de

terrenos
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ANEXO IV

TABELA DE TAXAS - Ano 2022

CEMITÉRIOS

1 – As taxas pagas pela concessão de terreno, previstas no anexo IV, têm
como base de cálculo as seguintes fórmulas:
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área do terreno (m2)
1,70

1/2



tme:
vh:
ct:

1,00
2,00
0,5

Inumações:
53,47 € 53,45 €

72,18 € 72,20 €
101,58 € 101,60 €
90,89 € 90,90 €

133,66 € 133,65 €
90,89 € 90,90 €

Exumações:
90,89 € 90,90 €
72,18 € 72,20 €

26,73 € 26,75 €
53,47 € 53,45 €

15,15 € 15,15 €
53,47 € 53,45 €

VALOR
A COBRAR

5,90 €
4,80 €
9,60 €

35,00 €
50,00 €

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

Dentro das horas de expediente (50% do valor da inumação)
Fora das horas de expediente (igual ao valor da inumação)

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

Em caixão de zinco - 2 e 3 funduras (valor da inumação +150%)
Em jazigo acima do solo e subsolo (valor da inumação +70%)

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

Assistência a soldagens de caixões:

Sepulturas Temporárias (geral)

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%)

Venc. 28591,60 Média = 2599,24

Médiax12 (meses) 17,1435 (horas sem.) x 52 (semanas)
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TSA = tme x vh + ct + p

(ver campos horas abaixo) tempo médio de execução
17,14 valor hora do funcionário *
19,19 Custo total para a prestação do serviço

(aplicado nos campos resp.)

2 – As taxas pagas pelos serviços a ser realizados no cemitério têm como
base de cálculo a seguinte fórmula:
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tme tme:
vh vh:
ct ct:
N

N:
Papel 1200 1200,00
Toner 1200 1200,00
Luz 600,00

15162,71

1hora 1,00
30m 0,50
1/4hora 0,25

TOTAL DESINCENTIVO VALOR
CUSTOS AO RUIDO A COBRAR

12,83 € 1H 13,63 € -2,63 € 11,00 €
12,83 € 1H 13,63 € 2,37 € 16,00 €

12,83 € 1H 13,63 € 7,87 € 21,50 €
12,83 € 1H 13,63 € 13,37 € 27,00 €
12,83 € 1H 13,63 € 18,37 € 32,00 €
12,83 € 1H 13,63 € 10,37 € 24,00 €

12,83 € 1H 13,63 € 8,37 € 22,00 €
12,83 € 1H 13,63 € 18,37 € 32,00 €

12,83 € 1H 13,63 € 29,37 € 43,00 €
12,83 € 1H 13,63 € 40,37 € 54,00 €
12,83 € 1H 13,63 € 50,37 € 64,00 €
12,83 € 1H 13,63 € 34,37 € 48,00 €

TOTAL OPORTUNIDADE VALOR

CUSTOS NEGÓCIO A COBRAR
25,66 € 2H 26,46 € 73,54 € 100,00 €
25,66 € 2H 26,46 € 73,54 € 100,00 €

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

B) DAS 22h00 às 24h00
C) DAS 24h00 às 07h00

c.1) 1ª hora
c.1) 2ª hora

A) DAS 07h00 às 22h00

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) 3ª hora e seguintes
SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS - POR HORA

Fórmula de Vencimento/Hora

* O valor hora é a média do vencimento dos 7
funcionários:Restantes custos

Venc. 13620,11 Média = 1945,73

LICENCIAMENTO DE ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS

c.1) 3ª hora e seguintes

Rem.x12 (meses) 12,83

c.1) 1ª hora
c.1) 2ª hora

LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES RUIDOSAS COM FINS LUCRATIVOS

SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS - POR HORA

TAXAS DE VENDA AMBULANTE DE LOTARIAS E ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS

DIAS ÚTEIS POR HORA

LICENCIAMENTO DE VENDA AMBULANTE DE LOTARIAS
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ANEXO V

TABELA DE TAXAS - ANO 2022

TAXAS DE ACTIVIDADES RUIDOSAS

Fórmula de Cálculo: TAR = tme x vh + ct / N
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tempo médio de execução
12,83 valor hora do funcionário *
0,80

22698,00

40 (horas sem.) x 52 (semanas)

Nº eleitores freguesia


