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PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS EM VIGOR NA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 

 
 
Introdução 
 
Na sequencia do inicio de conversações para a celebração de acordo de 

execução entre o Município de Bombarral e a União de freguesias de 

Bombarral e Vale Covo para a concessão da gestão, e consequente 

exploração, do Cemitério de Bombarral pela União de freguesias, e dado o 

desfasamento do valor das taxas cobrados pela União de freguesias e as 

cobradas pela Câmara Municipal, existe necessidade de inserir em tabelas de 

taxas discriminadamente as taxas para o Cemitério do Vale Covo (propriedade 

da União de freguesias) e as taxas para o Cemitério de Bombarral (propriedade 

da Câmara Municipal) que deverão continuar iguais às já cobradas por aquela 

Autarquia. 

 

Esta necessidade de alteração, verifica-se dada a diferença de valores 

praticados pelas duas autarquias, e a necessidade de proceder a uma 

atualização de valores de forma gradual até se conseguir uma uniformização 

nas taxas. 

 

Propõe-se a aprovação desta alteração e envio à Assembleia de Freguesias 

para aprovação. 

 

Bombarral, 02 de Dezembro de 2017 

 

O Presidente da União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo 

 

 

Sérgio Manuel da Silva Duarte 

TABELA DE TAXAS 
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ARTIGO 2º 

CEMITERIO 

A – Cemitério de Vale Covo 

1. Taxa de concessão de terreno: 

a) Para coval – 420,00 € 

b) Para jazigo – 1650,00€ 

c) Para mausoléu – 625,00€ 

 

2. Taxa de inumação: 

a) Em coval – 100,00 € 

b) Em jazigo – 75,00€ 

c) Em mausoléu – 75,00€ 

 

3. Taxa de transladação – 100,00€ 

 

4. Taxa de averbamentos – 5,00€ 

 

5. Taxa de autorização para colocação de revestimento e/ou lapide em 

sepultura – 5,00€ 

 

B - CEMITERIO DE BOMBARRAL 

1. Taxa de concessão de terreno: 

a) Para coval – 558,97€ 

b) Para jazigo e mausoléu. 

b.1 – Por cada 5 m2 – 1871,91€ 

b.2 – Cada metro quadrado a mais – 721,46€ 

 

2. Taxa de ocupação de ossários: 

a) Por cada ano, primeira ossada – 67,60€ 
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b) Segunda ossada – 5,46€ 

c) Ocupação por mais anos – a taxa do numero anterior multiplicada 

pelo nº de anos com a dedução de 2% por cada ano para alem de 

um. 

 

3. Inumações: 

a) Em sepultura temporária – 32,49€ 

b) Em sepultura perpétua - 52,00€ 

c) Em jazigo e mausoléu – 32,49€ 

d) Produto biológico – (acresce ao valor da inumação) – 32,49€ 

 

4. Exumações e transladações: 

a) Exumação - Por cada ossada, incluindo limpeza e transladação, 

dentro do cemitério – 52,00€ 

b) Transladação 

b.1) Dentro do mesmo cemitério 

b.1.1) Cadáveres por coval – 35,88€ 

b.1.2) Ossadas ou cinzas – 19,49€ 

b.2) Para outros cemitérios 

b.2.1) Cadáveres por coval – 35,88€ 

b.2.2) Ossadas ou cinzas – 19,49€ 

 

5. Averbamentos: 

a) Averbamento de jazigos particulares ou de sepultura perpétua em 

nome de sucessível previsto no nº 1 do artigo 2133 do Código Civil: 

a.1) Jazigos e mausoléu – 26,00€ 

a.2) Sepultura perpetua – 13,52€ 

a.3) Por período de 5 anos – 26,00€ 

b) Transmissão para outras pessoas: 

b.1) Jazigos e mausoléu – 896,96€ 
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b.2) Sepultura perpetua – 78,00€ 

b.3) Por período de 5 anos – 26,00€ 

c) Emissão de novo alvará e 2ª via de titulo de jazigo, mausoléu ou 

sepultura perpétua – 19,49€ 

 

6. Obras em jazigos e sepulturas: 

a) Pedido de autorização para assentamento de pedras tumulares: 

a.1) Jazigos e mausoléus – 39,00€ 

a.2) Sepulturas – 19,49€ 

 

7. Outros serviços: 

a) Colocação de lápides – 19,49€ 

b) Utilização da capela, por cada 24h, com exceção da primeira hora – 

8,71€ 

c) Depósito transitório de caixões : 

c.1) Por cada dia, excetuando o primeiro – 17,42€ 

 d) Abaulamento – 9,10€ 

 e) Pedido de remoção e reposição de cobertura de sepultura, por cada – 

19,49€ 

 f) Inumação fora do horário normal de serviço previsto no Cemitério – 

97,49€ 

 

Aprovado em reunião do Executivo em 07 de Dezembro de 2017 

 
 

_________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________ 
 
 
Aprovado em sessão da Assembleia em 21 de Dezembro de 2017 
 
 

_________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________ 
 

 
 


