
 
 
 
 
 
 
 

TABELA DE TAXAS Valor da Taxa 

Secretaria 

Atestados  6,00 € 

Fundo de desemprego Isento 

Insuficiência económica Isento 

Internamento hospitalar  Isento 

Passe de reformado e pensionista Isento 

Pensão de velhice, Casa do Povo Isento 

Portugal Telecom – Isenção de Assinatura Isento 

Prova de Vida Isento 

Ramal de Água e Eletricidade Isento 

Visita a recluso Isento 

Apoio judiciário Isento 

Assistência médica a familiar Isento 

Assistência médica e medicamentosa  Isento 

Auxílios económicos  Isento 

Benefícios dos S.M. Loures Isento 

Fins desportivos – menores de 16 anos Isento 

Certificação de fotocópias (D.L. N.º 28/2000) – por página 5,00 € 

Canídeos e Gatídeos  

Registo  3,00 € 

Licença anual de cão – categoria A 11,50 € 

Licença anual de cão – categoria B 4,50 € 

Licença anual de cão – categoria C Isento 

Licença anual de cão – categoria D 10,00 € 

Licença anual de cão – categoria E 7,50 € 

Licença anual de cão – categoria F Isento 

Licença anual de cão – categoria G 22,50 € 

Licença anual de cão – categoria H 17,50 € 

Licença anual de cão – categoria I 10,00 € 

Averbamentos 4,00 € 

Cemitérios  

Inumações 

Sepulturas temporárias/ perpétuas – caixão de madeira 45,00€ 

Sepulturas temporárias/ perpétuas – caixão de zinco 42,00 € 

Jazigo – urna em zinco 95,00 € 

Taxa adicional fora do horário normal 70,00 € 

Entrada de ossadas/ cinzas para sepultura perpétua 26,00 € 

Em gavetões  60,00€ 

Em ossários 22,00 € 

Exumações 

Exumação de sepultura e transladação de ossada com limpeza 46,50 € 

Exumação de sepultura sem limpeza 26,50 € 

Exumação de sepultura de criança e transladação de ossada com limpeza 20,00 € 

Saída de ossário – cada ossada ou cinzas 26,00 € 



 
 
 
 
 
 

Transladação de e para jazigo – corpo em caixão de zinco 97,25 € 

Em gavetões 60,00 € 

Em ossários 22,00 € 

Transladação de ossadas 25,00 € 

Transladação de corpos 34,00 € 

Ocupação de ossários, gavetões e sepulturas 

Aluguer anual do ossário paroquial – 1 ossada 30,00 € 

Aluguer anual do ossário paroquial – 2 ossadas 40,00 € 

Aluguer anual de gavetão  40,00 € 

Aluguer a título perpétuo de ossário – 1 ossada 800,00 € 

Aluguer a título perpétuo de ossário – 2 ossadas 850,00 € 

Entrada para ossário – cada ossada ou cinzas 26,00 € 

Concessão de terrenos, gavetões e ossários  

Concessão de terreno para sepultura perpétua  2.500,00 € 

Concessão de gavetão 1º e 2º piso 2.100,00 € 

Concessão de gavetão outros pisos  1.850,00 € 

Concessão de terreno para jazigo 1.250,00 €/m2 

Taxas e Licenças 

Licença de obras em sepulturas – novas ou recolocação de pedras 45,00 € 

Licença para colocação de porta em ossário ou gavetão  19,00 € 

Licença de colocação de bordadura em mármore 45,00 € 

Licença de construção de jazigo 150,00 € 

Licença para limpeza de jazigo 43,00 € 

Licença para revestimento de ossário em azulejo ou mármore branco 17,00 € 

Licença para colocação de lápide com epitáfio/ alçado 19,00 € 

Licença para floreira, jarra, cruz ou outros ornamentos em mármore 7,00 € 

Outros Atos 

Depósito transitório de caixão – período de 24 horas ou fração 13,00 € 

Depósito transitório de caixão – período de 15 dias (cada dia) 13,00 € 

Soldagem de caixão dentro da hora de expediente 27,00 € 

Soldagem de caixão fora da hora de expediente 72,00 € 

Abaulamento (5 anos) 13,00 € 

Levantamento de campa em mármore pelos serviços da Junta 130,00 € 

Averbamento de título em ossário e gavetões  20,00 € 

Averbamento de título em jazigos/ sepulturas temporárias ou perpétuas 20,00 € 

Parque Desportivo – Camarate 

Polidesportivo Diurno Noturno 

Particulares e ou Empresas – hora 6,00 € 10,00 € 

Coletividades, Associações, Grupos Desportivos e Escolas da Freguesia 
(1) 

Isento 

Campo de Ténis Diurno Noturno 

Particulares e ou Empresas – hora 6,00 € 10,00 € 

Coletividades, Associações, Grupos Desportivos e Escolas da Freguesia 
(1) 

Isento 

Parque Desportivo 1º de Maio – Catujal 

Campo Futebol 11 (sintético) Diurno Noturno 

Meio campo – hora 45,00 € 55,00 € 



 
 
 
 
 
 

Campo inteiro – hora 90,00 € 110,00€ 

Ringue Futebol de 5 Diurno Noturno 

Particulares e ou Empresas – hora 6,00 € 10,00 € 

Coletividades, Associações, Grupos Desportivos e Escolas da Freguesia 
(1) 

Isento 

Escola EB1 – Apelação 

Polidesportivo Diurno Noturno 

Particulares e ou Empresas – hora 6,00 € 10,00 € 

Coletividades, Associações, Grupos Desportivos e Escolas da Freguesia 
(1) 

Isento 

Mercados 

Banca de Fruta e Roupa – mensal  

1,10 m2 13,00 € 

Banca de Peixe –mensal  

1,95 m2 24,00 € 

3,75 m2 45,00 € 

4,80 m2 58,00 € 

7,05 m2 85,00 € 

Terrado dentro do mercado - mensal  

8,5 m2 25,50 € 

12,35 m2 37,00 € 

13,50 m2 40,50 € 

Terrado dentro do mercado –mensal   

1,00 m2 3,50 € 

1,25 m2 4,40 € 

1,70 m2 6,00 € 

1,85 m2 6,50 € 

2,85 m2 10,00 € 

4,00 m2 14,00 € 

Espaço Multiusos – Unhos 

Espaço Multiusos – diário  150,00 € 

Limpeza de Terrenos Particulares 

Serviço de limpeza corta mato – incluindo operador de máquina e 
transporte – hora 

31,70 € 

Serviço de limpeza limpa bermas – incluindo operador de máquina e 
transporte – hora  

33,00 € 

  

(1) Caso a caso, desde que previamente solicitado por escrito e após aprovação. 


