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Introdução  

De acordo com a Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, nomeadamente no n.º 2 do 

Artigo 7º, alínea D) cabe à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta, aprovar 

as Taxas e fixar o respectivo valor, nos termos da Lei. Assim, vem a Junta de 

Freguesia cumprir este preceito e apresentar à consideração dos digníssimos 

membros da Assembleia de Freguesia a Tabela de Taxas ou Emolumentos para o 

Quadriénio 2009/2013. 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – TAXAS 

Art. N.º 19, alínea d) da Lei 1/87 

Designação Taxa (unidade) 

N.º 1 - Afixação de Editais relativos à pretensão particular  1,50€ 

N.º 2 - Alvarás não especificamente previstos na tabela ou em Lei 

específica 

1,50€ 

N.º 3 - Atestado e documentos análogos (p.e. declarações que atinjam 

o mesmo fim, quando não isentos, ou outras confirmações)    

1,50€ 

N.º 4 - Averbamentos não previstos nos capítulos seguintes  2€ 

N.º 5 – Certidões de documentos arquivados ou de Actas ou 

deliberações, para fins particulares: 

                       a) Sendo de transcrição integral de documentos ou actas 

                       b) Sendo Certidão resumindo textos, deliberações ou 

outros documentos só na parte que interessa ao requerente 

                      - cada página ou fracção a mais 

 

 
 

1€ /página ou fracção 
 

3€/ página 
2€ 

N.º 6 – Fotocópias autenticadas de documentos arquivados ou outros, 

incluindo actas ou deliberações, livros de orçamentos, planos de 

actividade, contas de gerência e relatórios taxas das certidões referidas 

no N.º 5, alínea a) 

 
Página ou fracção de 
formato A4 – 1,50€ 

N.º 7 – Requerimentos ou petições de interesse particular que não 

dêem origem a documentos a taxar por esta tabela (p.e. pedidos de 

informação escrita, similares, quando não se enquadrem no N.º 3 ) 

 
2€ 
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CONCESSÕES, TAXAS E AUTORIZAÇÕES RELATIVAS AO CEMITÉRIO PAROQUIAL  

 Taxa 

Concessão de sepultura perpétua 600€ 

Concessão de terreno para construção de Capela  2000€ 

Autorização e taxas de obras no Cemitério Paroquial de Fridão 50€ 

Taxa de transladação dentro do Cemitério Paroquial  50€ 

Taxa de transladação para fora do Cemitério Paroquial  100€ 

Outras concessões e autorizações  25€ 

Emissão de 2ª Via de Alvará  10€ 

Trabalho Administrativo e pesquisa em livros de Cemitério por cada 

três dias de ocupação de funcionário  

 
20€ 

Averbamentos nos Registos 10€ 

Serviço de Coveiro (aquando funerais) 130€ 

Ocupação da casa Mortuária 15€ 

 

 

TAXAS E LICENÇAS 

Atestados para fins de Assistência Judiciária 1,50 € 

Declarações  1,50 € 

Declaração de Rendimentos (emigrantes) 2,50 € 

Termo de abonação de idoneidade  2,50 € 

Expedição de bagagem para o estrangeiro  2, 50 € 

Legalização de nome comercial 5 € 

Caso de nomes diferentes usados pela mesma pessoa 1,50 € 

Trabalho administrativo e pesquisa de documentação arquivada – por 

cada semana de ocupação do funcionário  

 
50 € 

Autorização de atravessamento de condutas de água ou outras, em 

caminho da Freguesia, até 100 metros 

 
75 € 

Autorização de atravessamento de condutas de água ou outras, em 

caminho da Freguesia, com mais de 100 metros 

 
100€ 

Fotocópias certificadas (simples) 1,50 € 

Fotocópias Autenticadas 10 € 

Fotocópias simples 0,05€ 

Atestado de Residência  1,50 € 
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ATESTADOS ISENTOS DE TAXAS OU EMOLUMENTOS 

1 – Atestados de pobreza ou indigência (N.º 6 do Art. 256º Do CPA) ISENTO  

2 – Atestados ou certidões de vida, identidade e estado civil ISENTO 

3 – Confirmações ou corroborações respeitantes ao cumprimento de 

Legados Pios   

ISENTO 

4 – Atestados destinados a receber pensões de sangue (n.º 1, do Artigo 

2º, Do Dec. Lei n.º 47084 de 09/07/66) 

 
ISENTO 

5 – Atestados para efeito de recebimento de Abonos de Família ISENTO 

6 – Atestado para admissão em Asilos ou Casa de Assistência ISENTO 

7 – Outros Atestados que as Leis Especiais assim o determinem ISENTO 

 

 

 

Data de Deliberação da Junta: 11 de Dezembro de 2009 

 

 

 

 

 

Data de Deliberação da Assembleia : 28/ Dezembro/2009 
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Recibo de Entrega de Documentos 

 

 

Eu, Andreia Carina Barros Teixeira, declaro, para os devidos efeitos legais e 

convenientes, que recebi no dia 20 de Dezembro de 2009, da Junta de Freguesia de 

Fridão, os seguintes documentos de preparação para a Reunião Ordinária, de dia 28 de 

Dezembro de 2009, da Assembleia de Freguesia de Fridão: 

 - Regimento da Assembleia de Freguesia; 

 - Documentos previsionais; 

 - Tabela de Taxas; 

 - Relatório da situação financeira 

 - Relatório de Actividades de Outubro a Dezembro de 2009.  

 

 

 _____________________________________________________ 


