União das Freguesias de Valença, Cristelo-Côvo e Arão

Tabela de Taxas e Licenças
ATESTADOS
Atestado em geral
Com emissão
Subsídio de desemprego
Prova de vida
Recenseamento militar
Cuidados na doença e outras prestações de protecção social de carácter continuado
(a pessoa desempregada)
Abono de família
Confirmações de agregados familiares (em geral)
Transferência de fundos
Chamada temporária de pessoa residente no estrangeiro
Obtenção de passaporte
Para processo de emancipação

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
5,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

Registo de marcas, siglas, veículos, estabelecimentos ou outros bens e propriedades
Registo de cartas de condução estrangeiras
Isenção de horário de trabalho
Obtenção de carta de caçador
Obtenção/renovação de carta de condução de automóvel ou veículo motorizado
Federações desportivas
Naturalização
Confirmação em impresso próprio de terceiros
Obtenção de habitação social e renda de casa
Inscrição na Segurança Social (empregada doméstica)
Inscrição em organismos de protecção social (nacionais/estrangeiros)
Prova de vida

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
2,50 €
2,50 €

Passe social, subsidio escolar e bolsa de estudo (com impresso do estabelecimento)
Obtenção de prestações da segurança social pagas de uma só vez (casamento,
nascimento, morte, etc.)
Cuidados na doença e outras prestações de segurança social de carácter continuado
(assistência médica, baixa, etc.)
Para empréstimos bancários
Para abertura de conta bancária
Para EDP
Para CP/transportes
Ensino particular - comparticipação do Estado

2,50 €

Página 1 de 3

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

2,50 €
2,50 €
5,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
5,00 €
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TERMOS
Termo de identidade
5,00 €
Termo de justificação administrativa (em geral)
5,00 €
Transporte de bens para o estrangeiro (Alfandega)
5,00 €
Transporte de bens no país
5,00 €
Termo de idoneidade para obtenção de licença de uso e porte de arma de defesa
32,00 €
Termo de idoneidade para obtenção de licença de uso e porte de arma de caça-caça
grossa
32,00 €
Termo de responsabilidade (entrada de estrangeiros)
5,00 €
CERTIDÕES
Não excedendo uma lauda com 25 linhas
2,50 €
Por cada lauda além da 1ª ainda que incompleta
1,50 €
CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS
Até 4ª página
16,00 €
da 5ª à 12ª página
2,00 €
a partir da 13ª página
0,80 €
CEMITÉRIO
Alvará de concessão de terreno para sepulturas, jazigos e carneiros
10,00 €
CAIS DE AMARRAÇÃO SEGADÃES
Taxa de Amarração
50,00 €
Chave do Pontão para Barcos de Recreio
5,00 €
REGISTO E LICENÇA DE CANÍDEOS E GATÍDEOS
Registo: 2,20 €
2,50 €
Licenças:
Categoria A (cão de companhia) : 4,40 €
5,00 €
Categoria B (cão com fins económicos): 4,75 €
6,00 €
Categoria E (cão caça): 4,75 €
6,00 €
Categoria F (cão potencialmente perigoso): 13,20 €
15,00 €
Categoria G (cão perigoso): 13,20 €
15,00 €
Gato: 4,40 €
5,00 €
ALUGUER DE SALA
Ocupação semanal
100,00 €
Ocupação mensal
300,00 €
CEMITÉRIO
Concessão de terreno (2 m2) para sepultura perpétua (Arão)
450,00 €
Concessão de terreno (2 m2) para sepultura perpétua (Cristelo-Côvo)
350,00 €
Concessão de terreno para jazigo perpétuo
2 500,00 €
Concessão de terreno para carneiro
1 000,00 €
Taxa de inumação
1 fundura
150,00 €
2 funduras
175,00 €
Taxa de exumação
300,00 €
Taxa de Ocupação de Capela
50,00 €
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PUBLICAÇÕES
Bibliografia da Freguesia de Cristelo Côvo

25,00 €

ATIVIDADES RUIDOSAS DE CARÁCTER TEMPORÁRIO
Licença
CAIS DE AMARRAÇÃO SR.ª DA CABEÇA
Ocupação anual para embarcações de recreio
Ocupação anual para embarcações de pesca profissional
Ocupação anual para gaivotas
Ocupação mensal para embarcações de recreio
Ocupação provisória para embarcações de recreio época balnear
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PARA ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS
Ocupação de espaço – 2 a 3 dias semanais (*)
Ocupação de espaço – 1 dia (*)
(*) O executivo poderá deliberar isentar estas taxas em casos que se considerem de interesse público
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10,00 €
200,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
10,00 €
50,00 €
20,00 €

