UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALHANDRA, SÃO JOÃO DOS MONTES E CALHANDRIZ
Tabela de Taxas e Preços para 2019
Designação
1
1.1
1.2

- SECRETARIA
- Atestados, certidões e declarações em papel timbrado da Junta de Freguesia
- Atestados, certidões e declarações em impresso próprio

1,89 €
1,68 €

1.3

- REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS EM PAPEL
a) Fornecimento geral
Formato A4 - preto e branco, normal, cada
Idem - frente e verso, cada

0,30 €
0,35 €

Formato A3 - preto e branco, normal, cada
Idem - frente e verso, cada

0,35 €
0,41 €

Formato A4 - a cores, normal, cada
Idem - frente e verso, cada

0,53 €
0,61 €

Formato A3 - a cores, normal, cada
Idem - frente e verso, cada

0,56 €
0,66 €

1.4

- CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 28/2000,
DE 13 DE MARÇO
Para efeitos desta rúbrica é adoptada a Tabela de Emolumentos do Notariado, de acordo com a
Portaria nº 996/98, de 25 de Novembro e sucessivas alterações
Última actualização - Lei nº 63/2012, de 10 de Dezembro
Por cada certidão, certificado, com excepção do de exactidão de tradução, pública-forma
e respectiva , conferência, até quatro páginas, inclusive
A partir da quinta página, por cada página a mais, até ao limite de € 150

18,35 €
1,02 €

Digitalização de documentos
Por cada página formato A4 e A3

0,66 €

Envio de fax
Primeira folha
Seguintes, cada

1,02 €
0,66 €

2. APOIO À POPULAÇÃO
2.1 Aconselhamento juridico e apoio psicológico
Preço por consulta/marcação
3.

2,04 €

- LICENÇAS DE CANÍDEOS
Registo de canídeos e gatídeos

3,46 €

CATEGORIA "A"
Cão de Companhia

6,88 €

Página nº 1 / 10

CATEGORIA "E"
Cão de Caça

6,88 €

CATEGORIA "B"
Cão com fins económicos

6,88 €

CATEGORIA "G"
Cão potencialmente perigoso

9,17 €

CATEGORIA "H"
Cão perigoso

9,17 €

CATEGORIA "I"
Gato

6,88 €

4.

- CEMITÉRIO

4.1

- INUMAÇÃO EM CAIXÃO DE MADEIRA

55,08 €

4.2

- INUMAÇÃO EM CAIXÃO DE ZINCO

74,15 €

4.3

- INUMAÇÃO EM JAZIGOS PARTICULARES

55,08 €

4.4

- EXUMAÇÕES (1ª e única taxa)

4.5

Em caixão de madeira

15,88 €

Em caixão de zinco

31,78 €

- OSSÁRIOS
Aluguer por ano *

9,17 €

Pagamento antecipado por três anos

26,14 €

Ossários grandes dispersos / ano

11,23 €

Ossários pequenos dispersos / ano
4.6

4.7

9,75 €

ARRANJO/CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS EM CANTARIA
Com revestimento

26,49 €

Com bordadura (inclui lápide, livro, etc…)

16,20 €

- TRASLADAÇÕES
Por cada caixão

4.8

4.9

10,90 €

- OBRAS DE CONSERVAÇÃO
Em campas

5,30 €

Em jazigos

10,59 €

- OBRAS NOS OSSÁRIOS
Licença para colocação de porta de vidro

2,12 €

4.10

- LEVANTAMENTO DE PEDRA MÁRMORE E OUTROS ADORNOS FUNERÁRIOS

21,18 €

4.11

- UTILIZAÇÃO DO CEMITÉRIO FORA DO HORÁRIO NORMAL

47,67 €

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz
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4.12

- CEDÊNCIA DE PEDRAS MÁRMORE (usadas)
De cor branca

137,71 €

De cor escura

158,90 €

4.13

- CEDÊNCIA DE AROS (usados)

68,86 €

4.14

- OBRAS DE CONSERVAÇÃO EM OSSÁRIOS
- Substituição de porta de vidro

68,86 €

- Outro tipo de reparações

8,48 €

4.15

- TRANSFERÊNCIA DE POSSE (Jazigos)

47,67 €

4.16

- UTILIZAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA

39,19 €

4.17

- ALUGUER DE CAMPAS (por ano)

11,21 €

Pagamento antecipado por três anos
4.18

31,95 €

- TRANSFERÊNCIA DE POSSE DE COVAIS

45,86 €

* A pedido do interessado o aluguer poderá ser pago em duas vezes, sendo
- Até final de Março (sem agravamento)
- Até final de Dezembro (sem agravamento)
5.

- OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
TAXAS DIÁRIAS
- por metro quadrado
Pista de automóveis e outros equipamentos de diversão:
Circos
Roullotes Bar
Triciclos (no espaço exterior do mercado)
Artigos ou produtos diversos (no espaço exterior do mercado)
Produtos sazonais (Exemplo: castanhas)

2,38 €
2,07 €
5,45 €
5,56 €
6,10 €

Rolotes e Similares
Viaturas de Fabrico de Pão com chouriço
Bancas e Similares para venda de quinquilharia
Bancas e Similares para venda de outros produtos
Bilheteiras e similares
Viaturas, reboques ou outros com fins promocionais
Outras finalidades com fins lucrativos
Venda ambulante e outras actividades similares, no decorrer de festividades,
dias comemorativos ou festas tradicionais:

7,30 €
8,74 €
3,07 €
1,54 €
2,07 €
7,84 €
2,07 €

Até dois metros quadrados
Por cada metro a mais

€ 14,64
3,81 €

Esplanadas (com cadeiras e mesas)
(de Outubro a Junho, até ao limite de 15 dias consecutivos)

0,11 €
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TAXAS MENSAIS
- por metro quadrado
Venda ambulante e outras actividades similares
Até dois metros quadrados
Por cada metro a mais

23,99 €
12,02 €

Esplanadas (com cadeiras e mesas)
Ocupação com utensílios diversos ( balanças, brinquedos eléctricos,
arcas ou máquinas de gelados)
Esplanada com cobertura total
Quiosques e similares
Roullotes Bar
Triciclos

2,60 €
2,97 €
7,03 €
11,34 €
32,73 €
5,35 €

Outras finalidades com fins lucrativos

6,68 €

- Por metro linear
a) Guarda-ventos
b) Outras finalidades com fins lucrativos

2,87 €
3,39 €

- Por unidade
Ocupação com equipamentos de diversão ( bicicletas, karts e similares)

6,36 €

TAXAS ANUAIS
- por metro quadrado
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Exposição de artigos dos estabelecimentos
Quiosques e similares
Outras finalidades com fins lucrativos
Esplanadas (com cadeiras e mesas)
Esplanadas com cobertura total
Garrafas de gás (máximo de 20)

20,82 €
61,34 €
19,65 €
19,65 €
49,63 €
20,82 €

CONSTRUÇÕES OU INSTALAÇÕES ESPECIAIS NO SOLO OU SUBSOLO
Construções ou instalações provisórias para exercício de comércio ou indústria
por metro quadrado ou fracção:
a) Por dia
b) Por semana
c) Por mês

0,76 €
1,85 €
5,56 €

- Por metro linear
Alpendres fixos ou articulados, não integrados nos edifícios
por metro linear de frente ou fracção
a) Até 1 metro de avanço
b) Toldos - por metro linear de frente ou fracção
De mais de 1 metro de avanço
Toldos - por metro linear de frente ou fracção
a) Até 1 metro de avanço
b) De mais de 1 metro de avanço

7,35 €
10,91 €
5,25 €
8,48 €

Cabina ou posto telefónico - por ano
Depósitos subterrâneos, com excepção dos destinados a bombas
abastecedoras, por metro cúbico ou fracção e por ano

24,58 €
22,25 €
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6.

- MERCADOS

6.1

- MERCADO DE LEVANTE
- Taxas diárias
Terrado - metro linear e sem lugar marcado e desde
que exista
- Com cartão
- Sem cartão

6.2

1,05 €
9,06 €

- MERCADO DE LEVANTE
- Taxas mensais
- Com lugares marcados
- 1 dia semanal (5ª ou sábado)
a) Banca para venda de pão, frutas, hortaliças e similares, e flores
b) Banca para venda de calçado, roupas (vestuário) e tecido a metro
c) Banca para venda de quinquilharias

6.3

17,47 €
27,80 €
21,49 €

- MERCADO DE LEVANTE
- Taxas mensais
- Com lugares marcados
- 2 dias por semana (5ª e sábado)
a) Banca para venda de pão, frutas, hortaliças e similares, e flores
b) Banca para venda de calçado, roupas (vestuário) e tecido a metro
c) Banca para venda de quinquilharias

6.4

38,46 €
61,15 €
47,26 €

- MERCADO DE LEVANTE
- Taxas semanais
- Com lugares marcados
- Entrada até às 08:00 horas
- Taxa do produto da tabela 6.3 com agravamento de 30%, ou seja:
a) Banca para venda de pão, frutas, hortaliças e similares, e flores
b) Banca para venda de calçado, roupas (vestuário) e tecido a metro
c) Banca para venda de quinquilharias

7.

- LICENÇAS PARA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA POR MOTIVO DE OBRAS

7.1

- Ocupação da via pública delimitada por resguardos ou tapumes, por cada período
de 15 dias ou fracção:

7.2

11,54 €
18,35 €
14,17 €

a) Por piso de edifício por eles resguardado e por metro linear ou fracção,
incluindo cabeceiras
b) Por metro quadrado ou fracção da superfície da via pública

0,63 €
0,90 €

c) Andaimes, por andar ou pavimento a que correspondam ( mas só a
parte não defendida por tapumes ) - por metro linear ou fracção e por
cada quinze dias ou fracção

0,63 €

- Ocupação da via pública fora dos tapumes ou resguardos:
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a) Caldeiras ou tubos de descarga de entulho ou materiais e outras
ocupações autorizadas para obras - por metro quadrado ou fracção
e por cada trinta dias ou fracção
b1) Amassadouros, depósitos de entulhos ou materiais e outras ocupações
autorizadas para obras - por metro quadrado ou fracção e até
quinze dias ou fracção
b2) Amassadouros, depósitos de entulhos ou materiais e outras ocupações
autorizadas para obras - por metro quadrado ou fracção e por mais de
trinta dias ou fracção
- Para efeitos da aplicação destas taxas, considera-se que:

7.3

2,19 €

7,30 €

8,27 €

a) As licenças de ocupação da via pública não podem terminar em data
posterior à do termo da licença de obras a que respeitam;
b) Os tapumes devem ser normalizados, isto é, pintados de branco com a
identificação do número da licença a letras pretas;
c) Quando a obra tenha sido ou esteja sendo executada sem licença, as
taxas da licença a conceder para a respectiva legalização serão do
quíntuplo do valor das taxas normais;
d) As licenças caducam pelo decurso do prazo de validade pelo qual a
licença foi concedida.
8.

- RECOLHA DE ENTULHOS NA VIA PÚBLICA

8.1

- Utilização da camioneta / por hora (só com motorista)

26,75 €

8.2

- Recolha de sobrantes vegetais ( carga por conta dos
interessados ), por cada carrada de dumper ou fracção

15,29 €

NOTA:
A Junta de Freguesia não se responsabilizará pela execução destes trabalhos,
no caso de não dispor de local para deposição dos materiais

9.

- PUBLICIDADE COMERCIAL

9.1

- Em paineis Outdoor, taxa mensal:
9.1.1
9.1.2
9.1.3

9.1.4

9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

- Por cada metro quadrado ou fracção, até dois metros quadrados ou fracção
- Por cada metro quadrado ou fracção, com mais de dois metros quadrados ou fracção
- Em paineis Outdoor com dimensões 8X3 por mês ou fracção:
9.1.3.1 - Até 5 unidades, cada
9.1.3.2 - Mais de 5 unidades, cada
- Em paineis Outdoor com dimensões 4X3 por mês ou fracção:
9.1.7.1 - Até 5 unidades, cada
9.1.7.2 - Mais de 5 unidades, cada
- Grade de protecção a peões, por mês ou fracção, cada
- Grade de protecção a peões, por ano ou fracção, cada
- Monoposte biface (por metro quadrado e por mês)
- Monoposte biface (por metro quadrado e por ano)

9,81 €
11,97 €
190,94 €
163,66 €
130,93 €
81,83 €
23,99 €
218,22 €
3,28 €
32,73 €

9.2

- Mobiliário urbano, normalizado por face, iluminado ou não (mupis) por mês

54,55 €

9.3

- Anúncios luminosos, por metro quadrado ou fracção, por ano e por face:

12,02 €

9.4

- Frisos luminosos quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua medição,
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por metro linear ou fracção e por ano
9.5

Tela iluminada por metro quadrado e por ano

9.6

- Por cada aparelho de difusão sonora, fazendo emissões directas na ou para a via pública:
9.6.1

9.7

- Por dia

1,28 €

- Por dia

9.8

- Placas de proibição de afixação de anúncios, por cada uma e por ano

9.9

- Publicidade móvel:
9.9.1
9.9.2
9.9.3

9.11

26,17 €

- Por aparelho de audio visuais fazendo emissões directas na ou para a via pública:
9.7.1

9.10

1,49 €

60,01 €
7,09 €

- Em Táxis, por painel, por viatura e por ano
- Através de inscrições em veículos, quando alusivas à firma proprietária, por veículo e por ano
- Exibição transitória por qualquer outro meio, por anúncio:
9.9.3.1 - Por dia
9.9.3.2 - Por semana
9.9.3.3 - Por mês

57,84 €
33,84 €
8,74 €
27,28 €
33,84 €

- Divulgação de Marca ou Produto em Avenida ou Rua, quando autorizado (caso a caso), através da
distribuição de brindes, folhetos, utilizando patins, trotinetes, andas e outros desde que não ponham
em risco a integridade física dos transeuntes, por exibição ou dia

62,19 €

- Fita anunciadora comercial, por metro quadrado e por mês

13,67 €

Publicidade não luminosa
9.12

- Cartazes (de papel ou tela), ou inscrições publicitárias fixadas, pintadas ou de algum modo inseridas
em vedações, tapumes, muros, paredes e locais semelhantes, confinando com a via
pública, onde não haja o indicativo de ser proibida aquela afixação, na área da Freguesia:

9.12.1 - Por exploração publicitária directa, por cartaz e por mês:
9.12.1.1 - Por cada metro quadrado ou fracção, até dois metros quadrados de superfície
9.12.1.2 - Por cada metro quadrado ou fracção, com mais de 2 metros quadrados de superfície
9.13 - Publicidade em alpendres fixos ou articulados, toldos e similares, guarda-sóis,
guarda-ventos, tabuletas e letreiros instalados no próprio estabelecimento
Por metro quadrado ou fracção:
9.13.1 - Por mês
9.13.2 - Por ano
9.14

1,53 €
2,04 €

4,35 €
16,37 €

- Publicidade bandeirolas, tabuletas, pendões e semelhantes fixadas a postes
ou outros tipos de suporte - (Por metro quadrado ou fracção):
9.14.1 - Por mês
9.14.2 - Por ano

9.15

- Distribuição de impressos publicitários na via pública, não havendo exclusivo, por dia

9.16

- Sinalética:
9.16.1 - Em paineis normalizados pela Junta de Freguesia, para colocação de dispositivos de
informação para peões, por ano ou fracção

8,22 €
32,73 €
7,09 €

114,56 €

9.16.2 - Em paineis normalizados pela Junta de Freguesia, de identificação de lugar, por inserção
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de anúncio comercial, por ano

398,25 €

Publicidade de espectaculos publicos e outra
Sendo mensurável em superfície, por metro quadrado ou fracção
Por mês
Por ano

2,19 €
26,50 €

Apenas mensurável linearmente, por metro quadrado ou fracção
Por mês
Por ano

2,03 €
23,44 €

9.17 Licença de Ruido

- Por dia

2,48 €

11.
MUSEU DE ALHANDRA
11.1 Livros *
"Antiguidades do Moderno Concelho de Vila Franca de Xira"
"Antologia do Movimento Associativo de Vila Franca de Xira"

5,98 €
5,00 €
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"Apontamentos para a História do Movimento Republicano no
Concelho de Vila Franca de Xira"
"Boletim Cultural nº 4"
"Boletim Cultural nº 5"
"Boletim Cultural nº 7"
"Boletim Cultural nº 8"
"Como ter saúde, filhos e riqueza"
"Conselhos, Aparições …"
"Curas e Orações"
"Doenças que as plantas curam"
"In Memoriam"
"Inquietações Poéticas"
"Invocações"
"Livro escondido"
"Maneiras de superar dificuldades"
"Meditações"
"Memórias de Pedra e Cal"
"Misterioso Mundo dos Espíritos"
"Mulheres de Alhandra"
"Mulheres nas Autarquias"
"Nos sonhos está o mistério e explicação da vida"
"Nosografia de Antero"
"O Segredo"
"Ode a Rio que passa"
"Ofertas Históricas" vol 1
"Ofertas Históricas" vol 2
"Orações Diárias"
"Orações do Dr. Sousa Martins"
"Origens da Vila de Alhandra"
"Palavras Inquietas"
"Poderes Sobrenaturais"
"Quinta Nossa Senhora da Piedade" (capa dura)
"Quinta Nossa Senhora da Piedade" (capa mole)
"Rezas e benzeduras"
"Senhor da Boa Morte"
"Ser Excepcional"
"Silêncios da Poesia"
"Sousa Martins e Espiritualismo"
"Sousa Martins e Suas Memórias Sociais"
"Subsídios para a História do Concelho de Vila Franca de Xira"
"Tertúlias e outros lugares da tauromaquia"
"Uma força sempre presente"

4,98 €
5,98 €
9,98 €
9,98 €
9,98 €
10,00 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
5,00 €
10,00 €
8,00 €
8,50 €
8,50 €
2,50 €
7,48 €
8,50 €
10,00 €
10,00 €
8,50 €
3,00 €
8,00 €
5,00 €
4,98 €
7,48 €
3,50 €
8,50 €
2,50 €
10,00 €
8,00 €
4,98 €
14,96 €
10,00 €
7,48 €
8,50 €
10,00 €
8,40 €
15,00 €
6,48 €
7,48 €
8,50 €

11.2 Fotografias
Fotografia 15x20 cm [Condecoração]
Fotografia 15x20 cm [quadro]
Fotografia 15x20 cm [preto e branco (mais recente)]
Fotografia 15x20 cm [preto e branco (mais antigo)]
Fotografia 10x15 cm [Condecoração]
Fotografia 10x15 cm [preto e branco (mais recente)]
Fotografia 10x15 cm [preto e branco (mais antigo)]
Fotografia 10x15 cm [Dr. Sousa Martins com a mãe]
Fotografia 10x15 cm [Dr Sousa Martins (a cores)]
Fotografia 10x15 cm [Dr. Sousa Martins (em pé)]
Fotografia 10x15 cm [Dr. Sousa Martins à secretária]
11.3 Diversos
Alfinete (brasão de Alhandra)
Autocolantes
Bolsas Junta de Freguesia

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,50 €
0,25 €
2,50 €
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Busto Dr. Sousa Martins
Canetas de plástico
Cartão com Dr. Sousa Martins
Carteira de plástico (5x7 cm)
Catálogo Igreja Mártir Santo
Cruz com dr Sousa Martins
Dezenas
Emblemas da Vila de Alhandra
Guarda-chuva
Lápis
Medalha
Medalha de bronze (retangular)
Medalha do Foral
Moldura de metal
Pagelas (orações)
Pin (brasão de Alhandra)
Porta chaves (metal / outros materiais)
Postais (vários)
Régua de madeira
Roteiro
Sacos de papel
Terço de madeira
Terço de Plástico

15,00 €
1,30 €
2,00 €
1,00 €
7,48 €
1,50 €
2,00 €
3,00 €
3,00 €
0,50 €
1,50 €
3,50 €
10,00 €
2,50 €
0,25 €
2,25 €
2,50 €
0,80 €
0,70 €
1,00 €
0,50 €
3,50 €
1,00 €

* Os preços praticados são os fixados pelas Editoras. Os indicados são os atuais.

O presente Regulamento e Tabela de Taxas e Preços para 2018 foi aprovado pela Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz na sua reunião de 29 de novembro de 2017 e deliberou submeter à aprovação da
Assembleia de Freguesia.
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