Serviços de Cemitério
Mod_04Requerimento para Emissão de Licença de Construção
de Obras a Cargo da Junta de Freguesia

REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO
DE OBRAS A CARGO DA JUNTA DE FREGUESIA
REFERENTE AO CEMITÉRIO DE:

QUELUZ



BELAS



(Nome) _____________________________________________________________ NIF nº_______________________ ,

portador(a) do BI/ Cartão de Cidadão n.º(1) ______________________________ válido até _______ / _____ / ______ ,
residente em (morada completa) ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ ,com o n.º de telefone ______________ .

 Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD, de acordo com o
Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, aprovado em 27 de Abril de 2016 e entrada em vigor a 25 de Maio de
2018, obrigatoriamente.
Vem requerer à Junta de Freguesia de Queluz e Belas, a emissão de LICENÇA DE CONSTRUÇÃO:
Jazigo Particular n.º ____________________________

Bordadura no Covato n.º ________________________

Campa no Covato n.º ___________________________

Portas no Ossário Particular n.º ___________________

Sepultura Perpétua n.º __________________________

Portas no Jazigo da Freguesia n.º _________________

Destinado ao depósito dos restos mortais de _____________________________________________________________
______________________________________________________ no Covato n.º ______________________________ .
DO REGULAMENTO DO CEMITÉRIO DE QUELUZ:
Artigo 64º
(Obras a cargo da Junta de Freguesia)
1. A construção de sepulturas perpétuas ou temporárias, podem se executadas pela Junta de Freguesia, por requerimento,
que constitui o Anexo III ao presente regulamento, de qualquer das pessoas referidas no artigo 3º.
2. A construção de sepultura perpétua ou temporária só poderá, no entanto, efectuar-se 3 meses após a inumação do corpo
e após o pagamento da respectiva licença de construção e demais preços constantes do regulamento e tabela de taxas e
licenças da Freguesia de Queluz e Belas.
__________________________ , _________ de ______________________ de ________ (Local e Data) Pede
Deferimento

__________________________ (Assinatura do Requerente)

A Presidente
______________________________________________

__________ / ________ / ______ (Data)

Paula Alves
(1) Juntar ao presente Requerimento fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do requerente.
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