FREGUESIA DE RONFE
Guimarães

Tabela de Taxas - 2016

Atualização de valores das taxas para o ano de 2016

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, no seu relatório de 12 de
outubro de 2015, referente a dados de setembro de 2015, o Índice de Preços no
Consumidor registou uma taxa de variação homóloga (em comparação com o mês
de setembro de 2014) de 0,9% enquanto a taxa de variação média dos últimos doze
meses é de 0,4%. Assim sendo, dado ao reduzido valor, as taxas constantes no
regulamento que atualizam com base neste indicador permanecem inalteradas.
O valor da taxa N de profilaxia médica em vigor mantém-se nos 5,00 Euros, logo
as taxas de canídeos serão mantidas conforme este indicador.
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TABELA DE TAXAS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Atestados ................................................................................................. € 3,00
Certidões .................................................................................................. € 3,00
Provas de Vida .......................................................................................... € 1,00
Declarações de Residência ......................................................................... € 1,00
Declarações Diversas ................................................................................. € 1,00
Comprovativo de pobreza .............................................................................Isento
Certificação de documentos – Fotocópias e respetivas conferências
Até quatro páginas, inclusive.................................................................€ 10,00
A partir da quinta página, inclusive, por cada ........................................... € 1,00

CANÍDEOS GATÍDEOS
LICENÇAS DE CANÍDEOS E GATÍDEOS

Registo .................................................................................................... € 2,50
Licenças:
A – Licenças de cães de companhia .......................................................... € 5,00
B – Licenças de cães c/fins económicos ....................................................€ 15,00
E – Licenças de cães de caça ..................................................................... € 7,00
G – Licenças de cães potencialmente perigosos.........................................€ 15,00
H – Licenças de cães perigosos ................................................................€ 15,00
I – Gato .................................................................................................. € 5,00

CEMITÉRIOS

● Averbamento em título de Concessão de Terrenos para:
Jazigos / cada m2 ................................................................................ € 650,00
Sepulturas com área 2 m2 .................................................................... € 700,00

●Averbamento em título de Concessão de Terrenos para Jazigo ou Sepultura em nome do

novo concessionário:

Por sucessão de familiares nos termos das alíneas a) e c) do art.º 2133.º do
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Código Civil;
Sepulturas .......................................................................................... € 20,00
Jazigos ................................................................................................ € 20,00

●Averbamento de transmissões para pessoas diferentes:
a) Apenas em casos excecionais e após deliberação da Junta de Freguesia,
com pagamento de 50% das taxas que seriam cobradas pela concessão
b) Por cada averbamento
De Sepultura .................................................................................€ 50,00
De Jazigo ..................................................................................... € 100,00

●Taxa anual de manutenção e conservação do Cemitério ............................. € 5,00
●Inumações em Sepulturas ..................................................................... € 150,00
●Inumações em Jazigos ............................................................................€ 75,00
●Transladações em Sepulturas ................................................................ € 150,00
●Transladações em Jazigos .......................................................................€ 75,00
Licenciamento de atividades

● Venda ambulante de lotarias – emissão de licença ...................................... 11,93
● Venda ambulante de lotarias – renovação de licença .....................................5,96
● Arrumador de automóveis – emissão de licença .......................................... 11,93
●Arrumador de automóveis – renovação de licença..........................................5,96
●Atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares, romarias,
feiras, arraiais e bailes ................................................................................. 11,93
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Órgão Executivo
____ de __________de 2015

Órgão Deliberativo
____ de __________de 2015
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