UNIÃO DE FREGUESIAS DE CADAFAZ E COLMEAL
NIPC: 510 835295
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO DE 2017
ANEXO I
Serviços Administrativos
Atestados ---------------------------------------------------------------------------------------Declarações ------------------------------------------------------------------------------------Certidões ---------------------------------------------------------------------------------------Termos de identidade e justificação administrativa ---------------------------------Certificação de fotocópias:
- Por cada conferência até oito páginas -------------------------------------------------- A partir da 9.ª página, por cada página a mais --------------------------------------Outros documentos ---------------------------------------------------------------------------

Isento
Isento
Isento
Isento
€ 5,00
€ 1,00
Isento

ANEXO II
Mercados e Feiras
Não se aplica na Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal
ANEXO III
Canídeos Gatídeos
Licenças de Canídeos e Gatídeos
Registo -----------------------------------------------------------------------------------------Licenças:
A – Licença de cães de companhia-------------------------------------------------------B – Licença de cães c/ fins económicos ------------------------------------------------E – Licença de cães de caça ---------------------------------------------------------------G – Licença de cães potencialmente perigosos --------------------------------------H – Licença de cães perigosos ------------------------------------------------------------I – Gato -----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO IV
Cemitérios
Concessão de terreno para jazigo -------------------------------------------------------Concessão de terreno para sepultura --------------------------------------------------Inumação para jazigo particular ---------------------------------------------------------Inumação para jazigo comum ------------------------------------------------------------Inumação para sepultura s/ pedra ------------------------------------------------------Inumação para sepultura c/ pedra -----------------------------------------------------Inumação de cinzas para sepultura s/ pedra -----------------------------------------Inumação de cinzas para sepultura c/ pedra -----------------------------------------Traslação de Ossadas:
- Jazigo particular ---------------------------------------------------------------------------- Jazigo comum ------------------------------------------------------------------------------ Abertura de uma sepultura s/ pedra (exumação de ossada) ------------------- Abertura de duas sepulturas s/ pedra (uma destina-se a exumação de ossada e outra a
inumação de ossada) ---------------------------------------------------------------------- Abertura de uma sepultura c/ pedra (exumação de ossada) ------------------- Abertura de duas sepulturas c/ pedra (uma destina-se a exumação de ossada e outra a
inumação de ossada) --------------------------------------------------------------------- Abertura de uma sepultura s/ pedra (exumação de ossada) e uma c/ pedra (inumação de
ossada) ou vice verso ---------------------------------------------------------------------- Abertura de uma sepultura s/ pedra para inumação de ossada -------------- Abertura de uma sepultura c/ pedra inumação de ossada --------------------- Abertura de sepultura, s/ pedra, dupla, quando possível ---------------------- Abertura de sepultura, c/ pedra, dupla, quando possível -----------------------
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€ 1,25
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00

€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 50,00
€ 210,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 10,00
€ 40,00
50,00
€ 210,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 110,00
€ 180,00
€ 150,00
€ 40,00
€ 70,00
€ 120,00
€ 150,00
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UNIÃO DE FREGUESIAS DE CADAFAZ E COLMEAL
NIPC: 510 835295
ANEXO V
Licenciamento de atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares,
romarias, feiras, arraiais e bailes
Licença ------------------------------------------------------------------------------------1.ºdia/15,00€
Restantes dias ----------------------------------------------------------------------------1,00€/dia
ANEXO VI
Extração de Pedra da Pedreira da Freguesia *
- Com recurso a máquina de terceiros, suportado pelos próprios
20,00 € x N.º de metros cúbicos de pedra
- Com os recursos da Junta
30,00 € x N.º de metros cúbicos de pedra
*Acresce IVA à taxa em vigor

ANEXO VII
Atividade de silvicultura de prevenção desenvolvida pela Equipa de Sapadores Florestais *
- Serviço efetuado em terrenos localizados no território da Freguesia da União das Freguesias de
Cadafaz e Colmeal – Sapador/Dia ------------------------------------ 50,00 €
- Serviço efetuado em terrenos localizados fora do território da União das Freguesias de Cadafaz e
Colmeal – Sapador/Dia ----------------------------------------------------- 60,00€
- Capinadeira/Hora ----------------------------------------------------------------------- 12,50€
- Outro serviço ---------------------------------------------------------------------------- 5,00 €
- Serviço de limpeza para particulares sem recurso a equipamento mecânico (motosserra e motoroçadoura) da Junta – Sapador/hora -----------------------------------------------5,00 €
*Acresce IVA à taxa em vigor

Tabela de Taxas e Licenças para 2017

2

