FREGUESIA DE BALEIZÃO
CONCELHO DE BEJA

TABELA DE TAXAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DESIGNAÇÃO

VALOR

DOCUMENTOS
Certidão de Prédio construído antes de 1951
Atestados de Residência
Declarações
Confirmação do agregado familiar para aquisição de habitação própria
Provas de Vida
Confirmação de agregado familiar (Bolsas de estudo, redução de taxa
telefónica e cartão da CP para reformados)

€ 1,70
€ 1,70
€ 1,70
€ 1,70
€1
€1

Ficam isentos de pagamento de taxa, conforme a lei em vigor, os
atestados para apoio judiciário, fins militares, abonos de família, pensão
social e subsídio de desemprego
FOTOCÓPIAS
Instituições
Fotocópias A4
Fotocópias A3
Particulares
Fotocópias A4
Fotocópias A3
Ficam isentas de pagamento de fotocópias as escolas da Freguesia
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS
A preto e branco
A cores

€ 0,03
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,15

€ 0,10
€ 0,75

Ficam isentas de pagamento de impressão de documentos as escolas da
Freguesia
TAXA DE EMOLUMENTOS
Autenticação de fotocópias

€ 15

HORTAS SOCIAIS
Valor mensal por talhão

€5

APOIO À NATALIDADE
CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES
Pelo período de 24 horas
Pelo período de 12 horas
A taxa da ocupação diária passará para o dobro, no caso de empresas ou
entidades privadas com o fim de desenvolverem acções de formação

€ 150

€ 135
€ 70

FREGUESIA DE BALEIZÃO
CONCELHO DE BEJA
financiadas, ou a entidade cujas acções visem interesses particulares ou fins
lucrativos.
CEDÊNCIA DE VIATURAS
Retroescavadora
Dentro da Freguesia
Fora da Freguesia

€20/h
€30/h

Tractor com e sem reboque
Dentro da Freguesia
Fora da Freguesia

€10/h
€20/h

ACTIVIDADES RUIDOSAS DE CARACTER TEMPORÁRIO
Licença de actividade ruidosa temporária:
Das 18h às 24h
Das 24h às 2h
Para além das 2h e por hora

€16
€24
€30

VENDA AMBULANTE DE LOTARIAS
Licença de venda ambulante de lotarias anual

€5

ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS
Licença de arrumador de automóveis anual

€5

PROVAS DESPORTIVAS
Taxa de Deferimento
Taxa de Apreciação

€10
€35

No caso de licenciamento de provas desportivas com veículos motorizados
(próximo de zonas habitacionais) deve solicitar a licença especial de ruído
a emitir pela Câmara Municipal, nos termos do artigo 9º do DL nº
292/2000
Taxa de Deferimento
Taxa de Apreciação

DATA E DELIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS
JUNTA DE FREGUESIA …………………… 27/12/2013
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA …………... 29/04/2014

€10
€46,26

FREGUESIA DE BALEIZÃO
CONCELHO DE BEJA
TABELA DE TAXAS DO CEMITÉRIO

DESIGNAÇÃO
INUMAÇÕES EM COVAIS
Sepulturas Perpétuas ou Temporárias
Em Caixão de Chumbo ou Zinco (Só em Sepulturas Perpétuas)
Inumação em Jazigos Particulares

VALOR
€ 28
€ 81
€ 81

EXUMAÇÕES
Por cada ossada, incluindo limpeza

€ 55

TRASLADAÇÕES
Dentro ou para fora do Cemitério

€ 55

CONCESSÃO DE TERRENOS
Para Sepultura Perpétua
Para Sepulturas Pré-Fabricadas

€ 400
€ 1000

AVERBAMENTOS
Em Alvarás de Concessão de Terrenos em nome de novo proprietário:
Classes sucessórias nos termos das alíneas a) e e) do artigo 2133 do Código
Civil:
Para jazigos
Para sepulturas perpétuas
Averbamentos de transmissões para pessoas diferentes:
Para jazigos
Para sepulturas perpétuas

€ 35
€ 35
€ 425
€ 185

OCUPAÇÃO DE SEPULTURAS TEMPORÁRIAS
Por um ano

€ 12

UTILIZAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA
Pelo período de 24 horas e por defunto
Pelo período de 12 horas e por defunto

€ 85
€ 45

CONCESSÃO DE LICENÇAS DIVERSAS
Colocação de cruz; lápide com epitáfio e fotografias em sepulturas simples
ou perpétuas; colocação de floreira em sepulturas revestidas e colocação de
suporte para lanterna
Assento em cantaria de sepultura simples ou perpétua
Assento em cantaria de sepultura dupla
Assentamento em argamassa de cimento de sepultura simples ou perpétua

€8
€ 25
€ 50
€ 18
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FREGUESIA DE BALEIZÃO
CONCELHO DE BEJA

TABELA DE TAXAS DOS CANÍDEOS

DESIGNAÇÃO

VALOR

TAXAS
Registo por cada cão de qualquer categoria

€ 1,10

LICENÇAS
Categoria A (Companhia)

€ 4,40

Categoria B (Guarda)

€ 4,40

Categoria E (Caça)

€ 4,40

Categoria G (Potencialmente Perigoso)

€ 8,80

Categoria H (Perigoso)

€ 13,20

Categoria I (Gato)

€ 4,40

Os cães classificados nas categorias C (Para fins militares), categoria D (Para
investigação científica) e categoria F (Cão-Guia), estão isentos de qualquer taxa.
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FREGUESIA DE BALEIZÃO
CONCELHO DE BEJA

TABELA DE TAXAS DE PUBLICIDADE

DESIGNAÇÃO

VALOR

LICENÇAS
Anúncios Luminosos por metro quadrado ou fracção e por ano:
Instalação e licença no primeiro ano
Renovação de licenças

€ 4,04
€ 2,87

Instalação e licenças de toldos, incluindo os dizeres publicitários, por
metro linear de frente ou fracção, por ano

€ 5,23

Números, letras, iniciais, emblemas e outros afins, pintados ou gravados
em prédios ou em veículos, por ano, por palavra

€ 0,35

Publicidade nas instalações desportivas, com cartazes, por metro
quadrado ou fracção e por ano

€ 14,47

Painéis e Semelhantes, por metro quadrado ou fracção:
Por cada ano
Por semestre
Por trimestre

€ 4,74
€ 2,29
€ 1,15
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FREGUESIA DE BALEIZÃO
CONCELHO DE BEJA

TABELA DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA

DESIGNAÇÃO

VALOR

Por motivo de obras com andaimes, tapumes, resguardos ou qualquer
outra ocupação – por mês e por metro quadrado da superfície de espaço
público da ocupação

€1

Por tapumes ou outros resguardos por cada período de 30 dias ou
fracção:
Por piso do edifício por eles resguardado e por metro linear ou fracção
incluindo cabeceiras

€ 0,22
€ 0,50

Por metro quadrado ou fracção de superfície da via pública
Andaimes - por andar ou pavimento a que correspondam (mas só na
parte não definida pelo tapume) por metro linear ou fracção e por cada
trinta dias ou fracção
Fora dos tapumes ou resguardos:
Caleiras ou tubos de descarga de entulho - por unidade e por trinta dias
ou fracção

€ 0,22

€ 4,49

Amassadores, depósitos de entulho ou materiais e outras ocupações
autorizadas para obras, por metro quadrado ou fracção por cada trinta
dias ou fracção

€ 2,99

Ocupação da via pública para instalação de esplanadas por mês e por
metro quadrado da superfície de espaço público da ocupação

€ 1,70

Ocupação da via pública para instalação de garrafas de gás por ano e
por metro quadrado da superfície de espaço público da ocupação

€ 1,70
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