TABELA DE TAXAS
Atestados, declarações, certidões, termos de identidade e justificação administrativa

15,00 €

Estão isentos:
Requerente recenseado na Freguesia de Alvalade;
Requerente com rendimento “per capita” inferior a 80% do indexante de Apoios Sociais;
Requerente com grau de incapacidade igual ou superior a 60%.
Taxa de urgência (emissão no prazo de 24 horas)

+50%

Para não isentos

22,5 €

Para requerentes isentos

7,50 €

Certificação de fotocópias em conformidade com o documento original (até 4 páginas)

18,05 €

A partir da 5.ª página, por cada uma a mais, até 150 €

+ 1,00 €

Fotocópias simples A4 (preto e branco), por página

0,51 €

Fotocópias simples A4 (cores), por página

0,56 €

Fotocópias simples A3 (preto e branco), por página

0,52 €

Fotocópias simples A3 (cores), por página

0,57 €

Cópias Digitais, por página

0,49 €

Registo Canídeo /Gatídeo______________________________________________________________Isento
Licenças:
A – Cão de companhia
B – Cão com fins económicos
C – Cão para fins militares, policiais e de segurança pública

Isento
100% Taxa N
Isento

D – Cão para investigação científica

300% Taxa N

E – Cão de caça

300% Taxa N

F – Cão guia

Isento

G – Cão potencialmente perigoso

200% Taxa N

H – Cão perigoso

300% Taxa N

G e H – Animais anteriormente acolhidos em sociedades zoófilas

Isento

Cão de guarda de estabelecimentos de estado, corpos administrativos, organismos de
beneficência e utilidade pública e os animais recolhidos em instalações pertencentes a

Isento

sociedades zoófilas legalmente constituídas e sem fins lucrativos e nos canis municipais

Taxa N de profilaxia médica (taxa N): 2018 - € 5 (Despacho Conjunto n.º 6756/2012, de 18 de maio, dos
Ministérios das Finanças e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território).
A informação que consta neste documento não dispensa a consulta do Regulamento disponível em
https://documentos.jf-alvalade.pt/jfalvaladedocs/uploads/document/file/10283/regulamento_de_taxas_e_precos_da_freguesia_de_alvalade.pdf

