
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: 
Atestados, declarações (s/impresso próprio) ------------------------------------------------- 4,00€ 
Confirmações (c/impressos próprios) ----------------------------------------------------------- 3,00€ 
Termos de identidade e de justificação administrativa ------------------------------------- 4,00€ 
Segundas vias ---------------------------------------------------------------------------------------- 3,00€ 
Alvarás não especialmente previstos na tabela ---------------------------------------------- 4,00€ 
Taxa de urgência (emissão no prazo de 10 horas) ---------------------------------------- 30% 
Cidadãos não recenseados e empresas não cedidas ou sem filial na freguesia -- 25% 
FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO: 
Fotocópias n/certificadas 
- A4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,10€ 
- A3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,20€ 
Isentas de pagamento as fotocópia A4 até 2 folhas por cada dia e pessoa 
Cidadãos não recenseados e empresas não cedidas ou sem filial na freguesia -- 25% 
Fotocopias autenticadas de documentos arquivados na Freguesia 
1ª Lauda ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3,00€ 
Seguintes ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0,40€ 
Cidadãos não recenseados e empresas não cedidas ou sem filial na freguesia -- 25% 
Autenticação de documentos 
Até 4 pág. --------------------------------------------------------------------------------------------- 12,00€ 
A partir da 5º pág. ------------------------------------------------------------------------------------ 1,00€ 
Cidadãos não recenseados e empresas não cedidas ou sem filial na freguesia -- 25% 
A autenticação de documentos para fins militares e eleitorais estão isentos 
PLASTIFICAÇÃO E ENCARNAÇÃO: 
Plastificação: 
- A5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1,00€ 
- A6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,50€ 
Cidadãos não recenseados e empresas não cedidas ou sem filial na freguesia -- 25% 
Encarnação: 
4,5 mm -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,10€ 
12 mm --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,50€ 
16 mm --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00€ 
20 mm --------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,60€ 
25 mm -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11,50€ 
Cidadãos não recenseados e empresas não cedidas ou sem filial na freguesia -- 25% 
Envio de fax e recebimento: 
Nacional - Cada pág. -------------------------------------------------------------------------------- 0,10€ 
Internacional -Cada pág. --------------------------------------------------------------------------- 0,30€ 
Cidadãos não recenseados e empresas não cedidas ou sem filial na freguesia -- 25% 
Isentas de pagamento as fotocópias A4 a preto e branco até 2 folhas por cada dia e 
pessoa 
LICENÇA DE CANÍDEOS E GATIDEOS 
Registo ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,30€ 
Licenças 
A – licença de cães de companhia --------------------------------------------------------------- 4,00€ 
B – licenças de cães c/fins económicos -------------------------------------------------------- 5,25€ 
E – Licenças de cães caça ------------------------------------------------------------------------- 6,25€ 
G – licenças de cães ------------------------------------------------------------------------------- 10,00€ 
H – licenças de cães potencialmente perigosos -------------------------------------------- 13,00€ 
I – Gato -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,20€ 
Cemitério – Inumações: 
Coval ------------------------------------------------------------------------------------------------- 100,00€ 
Coval particular ------------------------------------------------------------------------------------ 100,00€ 
Jazigos (Catacumbas) --------------------------------------------------------------------------- 350,00€ 
Jazigo particular perpétuo (catacumbas) ----------------------------------------------------- 75,80€ 



Ossários --------------------------------------------------------------------------------------------- 199,00€ 
Translações para o exterior do cemitério ----------------------------------------------------- 23,60€ 
Falecidos não recenseados a data do falecimento, acresce -- 25% 
VENDA DE SERVIÇOS 
Cedência das instalações por cada hora ou fração 
Sala de sessões da sede --------------------------------------------------------------------------- 3,30€ 
Salão da delegação ---------------------------------------------------------------------------------- 5,60€ 
Sala de trabalho da delegação -------------------------------------------------------------------- 1,30€ 
Salão multifunções da delegação ---------------------------------------------------------------- 4,50€ 
Equipamento de som -------------------------------------------------------------------------------- 1,10€ 
Projetor de imagem ---------------------------------------------------------------------------------- 0,90€ 
Cidadãos não recenseados e empresas não sediadas ou sem filial na freguesia, 
acresce -- 25% 
Cedência de máquina de rastos, com maquinista: 
Por cada hora ---------------------------------------------------------------------------------------- 21,40€ 
Porcada ½ hora ------------------------------------------------------------------------------------- 10,70€ 
Não são fracionáveis períodos inferiores a ½ hora. 
Cidadãos não recenseados e empresas não sediadas ou sem filial na Freguesia, 
acresce -- 25% 
Cobrança de terrado 
Feira de 25 de abril - m²/dia ----------------------------------------------------------------------- 1,00€ 
Mercado mensal, feira nova e venda ambulante - m²/dia ---------------------------------- 0,50€ 
Parque de caravanismo, por hora ---------------------------------------------------------------- 1,00€ 
Serviço de limpeza de fossas e fornecimento de água (não potável), por cada 
depósito ou parte 
Limpeza de Fossa: 
1.º Deposito ------------------------------------------------------------------------------------------ 12,00€ 
Seguintes ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6,00€ 
Fornecimento de água (não potável) 
1.º Depósito -------------------------------------------------------------------------------------------- 8,00€ 
Seguintes ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4,00€ 
Cidadãos não recenseados e empresas não sediadas ou sem filial na freguesia 
acresce -- 25% 
Venda de Bens 
Venda de Livro “A Freguesia do Pereiro” ------------------------------------------------------ 4,72€ 
acresce de IVA à taxa legal 
LICENCIAMENTOS DIVERSOS - Emissão de licenças - Por cada licença 
Arrumador de automóveis -------------------------------------------------------------------------- 3,50€ 
Atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares, romarias 
arraiais e bailes por dia ------------------------------------------------------------------------------ 5,60€ 
 


