
EM VIGOR A PARTIR DE 01/mar/22

TABELA DE TAXAS A APLICAR Taxas (€)

1.1 - Por cada inumação:

a) De cadáver em sepulturas temporárias 59,81 €       

b) De cadáver em sepultura perpétua, em caixão de madeira 59,81 €       

c) De cadáver em sepultura perpétua, em caixão de zinco 99,15 €       

d) De ossadas em coval 56,87 €       

e) De cinzas em coval 37,47 €       

f) De cadáver em jazigo particular ou gavetão 36,71 €       

g) De ossadas em jazigo ou gavetão 40,63 €       

h) De cinzas em jazigo ou gavetão 33,84 €       

i) De ossadas em ossários 33,84 €       

j) De cinzas em ossários 21,85 €       

k) De cinzas em columbários 18,28 €       

1.2 - Por cada exumação:

a) De ossada com limpeza: 136,65 €     

b) De ossada sem limpeza: 93,23 €       

1.3 - Ocupação de:

a) Ossário municipal, por ano ou fração 32,20 €       

b) Gavetão municipal, por ano ou fração 48,42 €       

c) Columbários municipais: Por ano ou fração 29,06 €       

1.4 - Concessão:

a) De terreno para sepultura perpétua 1 805,58 €  

b) De ossário com carácter de perpetuidade 405,98 €     

c) De gavetão com carácter de perpetuidade 581,51 €     

d) De terreno para jazigo:

i) Os primeiros 5 m2 ou fração: 3 082,06 €  

ii) Cada m2 ou fração a mais: 672,96 €     

TAXAS DO REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE MANGUALDE

MUNICÍPIO DE MANGUALDE - CÂMARA MUNICIPAL

Página 1 de 2



EM VIGOR A PARTIR DE 01/mar/22

TABELA DE TAXAS A APLICAR Taxas (€)

TAXAS DO REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE MANGUALDE

MUNICÍPIO DE MANGUALDE - CÂMARA MUNICIPAL

e) De columbário com carácter de perpetuidade 290,51 €     

1.5 - Por cada averbamento em alvará de concessão em nome de novo proprietário:

1.5.1 -
Classe de sucessíveis nos termos das alíneas a), b) e c) do artigo 2 133º do Código 

Civil:

a) De jazigo 47,77 €       

b) De sepultura perpétua 47,77 €       

c) De ossário 45,43 €       

d) De gavetão 45,43 €       

e) De columbário 55,68 €       

1.5.2 - Para outras pessoas:

a) De jazigo 715,93 €     

b) De sepultura perpétua 540,09 €     

c) De ossário 413,30 €     

d) De gavetão 413,30 €     

e) De columbário 520,87 €     

1.6 - Trasladação de:

a) Cadáver 82,75 €       

b) Ossadas 48,39 €       

c) Cinzas 34,80 €       

1.7 - Por cada regularização das anomalias 34,30 €       
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