TAXAS DO CEMITÉRIO DE ALCABIDECHE
CONCESSÕES DIVERSAS
Gavetão
Columbários 5 anos
Ossário c/ porta em mármore 10 anos
Ossário c/ porta em mármore 20 anos
Ossário c/ porta em alumínio 10 anos
Ossário c/ porta em alumínio 20 anos
Terreno p/ SMD 25 anos
Terreno p/ SLD 50 anos
Terreno p/ SP
Terreno p/ jazigo (6m2)
Terreno m2 adicional

NOVA TAXA
2.288,86€
783,10€
493,76€
987,53€
647,84€
1.141,61€
4.750,71€
7.183,07€
14.366,14€
21.305,75€
5.142,78€

ALUGUERES DIVERSOS (ANO)
Gavetão Até 2018 (Antigos)
Ossário Até 2018 (Antigos)

93,74€
49,38€

INUMAÇÕES
Sepultura temporária
Sepultura de Crianças até 12 Anos
Sepultura MD, LD, perpétua
Gavetão
Jazigo

109,43€
54,72€
209,43€
109,43€
109,43€

EXUMAÇÕES
Ossada

59,89€

SERVIÇO DE CAPELA
Missa de Corpo Presente
Missa do Dia de Finados
Dep. Transitório de corpo (ate 24h)
Dep. Transitório de ossada (ate 24h)

25,68€
(Isento)
59,58€
12,33€

TRANSLADAÇÕES
ENTRE CEMITÉRIOS:
- Corpo
- Ossada (1ª entrada, restantes entradas valor acresce 50% da 1ª entrada)
- Ossada (1ª saída, restantes saídas valor acresce 50% da 1ª saída)
- Cinzas (1ª entrada, restantes entradas valor acresce 50% da 1ª entrada)

123,26€
50,00€
50,00€
50,00€

NO CEMITÉRIO:
- Corpo
- Ossada (1ª entrada, restantes entradas valor acresce 50% da 1ª entrada)

123,26€
50,00€

- Ossada (1ª saída, restantes saídas valor acresce 50% da 1ª saída)
- Cinzas (1ª entrada, restantes entradas valor acresce 50% da 1ª entrada)
Soldagem de uma (hora)
Soldagem de uma (hora extra)
Alvará - averbamento
Alvará - 2a via
Fotocópia de averbamento autenticada
Buscas de documentação por ano

50,00€
50,00€
70,82€
141,65€
50,29€
25,15€
25,15€
6,16€

LICENCIAMENTO
Colocação de cercadura ou bordaduras
Colocação de Lousa
Construção de jazigo

27,37€
61,73€
468,70€

CONCESSÕES / ALUGUERES FORA DA FREGUESIA
Venda de Gavetões MAIS 2/3 Fora da Freguesia
Columbários 5 anos MAIS 2/3 Fora da Freguesia
Ossário c/ porta em mármore 10 anos MAIS 2/3 Fora da Freguesia
Ossário c/ porta em mármore 20 anos MAIS 2/3 Fora da Freguesia
Ossário c/ porta em alumínio 10 anos MAIS 2/3 Fora da Freguesia
Ossário c/ porta em alumínio 20 anos MAIS 2/3 Fora da Freguesia
Terreno p/ SMD 25 anos - MAIS 2/3 Fora da Freguesia
Terreno p/ SLD 50 anos - MAIS 2/3 Fora da Freguesia
Terreno p/ jazigo (6m2) - MAIS 2/3 Fora da Freguesia
Terreno m2 adicional - MAIS 2/3 Fora da Freguesia

OBSERVAÇÕES:


São isentos de taxas, inumações, exumações e ocupação de ossários em talhão privativo dos Bombeiros, ExCombatentes e Carmelitas.



Os direitos dos concessionários de terrenos ou de jazigos não poderão ser transmitidos por ato entre vivos sem
autorização da Junta de Freguesia e sem o pagamento de 50% das taxas de concessão de terrenos que estiverem
em vigor relativos à área de terreno ou jazigo.



As taxas correspondentes à concessão de terrenos para jazigos, Capela ou Subterrâneo, sofrem aumento
de 2/3 quando o terreno se destina a cidadãos não residentes na área da Freguesia, se à data da concessão
os familiares fizerem prova da residência na Freguesia paga como Freguês.



As taxas correspondentes à concessão de Gavetões, Cendrários e ossários, sofrem aumento de 2/3 quando
os mesmos se destinam a cidadãos não residentes na área da Freguesia, se à data da concessão os familiares
fizerem prova da residência na Freguesia paga como Freguês.



Deverá vir gravado na pedra o número da campa ou jazigo, sendo da conta do concessionário esta operação.



Só é permitido colocar cercaduras ou lousas nas campas após 3 meses da data do enterramento.



A ocupação do gavetão e ossário da Freguesia com carácter perpétuo, obedecerá ao seguinte critério:



A ocupação na ordem vertical, no sentido de baixo para cima, a começar da esquerda para a direita, só podendo
passar ao outro corpo de gavetão ou ossário, quando o anterior estiver completo. Excetuam-se as concessões já
efetuadas até à data da entrada em vigor das alterações deste regulamento.



Enterramentos de indigentes são grátis desde que apresentem a documentação comprovativa.



Quando os ossários passam de aluguer a compra pelo arrendatário não é deduzido o valor já pago ao longo do
tempo que esteve arrendado, praticando-se o preço da tabela em vigor.



Não é permitido a colocação de Cinzas em Ossários e Gavetões, de acordo com o regulamento em vigor.



Não é permitida a colocação de ossadas em Gavetões e Cendrários, de acordo com o regulamento em vigor.

ARRANJOS / REPARAÇÕES/ MATERIAIS DIVERSOS
ARRANJOS / REPARAÇÕES / MATERIAIS DIVERSOS

MATERIAL NOVO

Cercadura em mármore s/ chão e c/ pedrinha e assentamento: Ref. 28 e 29

394,15€

Cercadura em mármore c/ chão e c/ pedrinha: Ref. 27

416,01€

Campa completa em mármore: Ref. 30 e 31

593,86€

Vaso pequeno: Ref. 14

38,99€

Floreira Pequena (redonda): Ref. 6 e 7

77,04€

Floreira Grande c/ tampa c/ furos: Ref. 13

47,25€

Floreira Grande (Redonda): Ref. 8

136,62€

Floreira Sextavada (Grande

(1)

(2)

e Pequena ) Ref. 12

Cruz (c/ (1) e s/ (2) Cristo)

155,11€ (1) / 77,55€ (2)
35,96€ (1) / 25,96€ (2)

Pedrinha Branca (colocação)

30,86€

Lápide: Ref. 37 – só Pedra

39,03€

Livro: Ref. 23 – só Pedra

52,39€

Livro: Ref. 21 – flor em alto relevo – só Pedra

238,22€

Coração: Ref. 34 – pequeno – só Pedra

45,20€

Coração: Ref. 34 – grande – só Pedra

52,39€

Capela em mármore

A efetuar orçamento

Foto Oval - Preto e Branco I Sépia c/ cercadura e colocação

47,90€

Foto Oval – Cor c/ cercadura e colocação

63,72€

Pintura de cercadura em cimento

51,36€

Pintura de ossário

35,96€

Pintura de gavetão

61,63€

Gravação de letras a preto (un.)

1,13€

Gravação de letras a ouro (un.)

1,54€

Limpeza Jazigo

A efetuar orçamento

Limpeza Campa Perpetuas

A efetuar orçamento

Troca de Fechaduras
Nota: Em granito cinza, o preço tem um acréscimo de 10% ao valor de tabela.

17,97€

