CEM.05

REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES
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.

Destinado ao depósito dos restos mortais de ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ Registo de Entrada n.º __________________________________ .
Vem requerer à Junta de Freguesia de Queluz e Belas, a emissão de LICENÇA DE CONSTRUÇÃO:
 Campa no Covato n.º _________________________________

 Bordadura no Covato n.º _______________________________

 Jazigo Particular n.º ___________________________________

 Portas no Ossário Particular n.º __________________________

 Sepultura Perpétua n.º ________________________________

 Portas no Jazigo da Freguesia (Gavetão) n.º ________________

DO REGULAMENTO DO CEMITÉRIO DE QUELUZ:

1.

2.
3.
4.
a.
b.
c.

Artigo 66º
(Licenciamento de obras particulares)
O pedido de licença para construção, reconstrução ou modificação de jazigos particulares ou para revestimento de sepulturas
perpétuas ou temporárias, deverá ser formulado pelo concessionário em requerimento, que constitui o Anexo IV ao presente
regulamento, dirigido à Junta de Freguesia, instruído com o projecto da obra, em duplicado, elaborado por técnico que se
encontre inscrito em associação publica de natureza profissional e que faça prova da validade da sua inscrição ou por empresa
inscrita ou titular de alvará de empreiteiro de obras publicas no Instituto de Construção e do Imobiliário (InCI.,I.P.).
Será dispensada a intervenção de técnico para pequenas alterações que não afectem a estrutura da obra inicial, desde que
possam ser definidas em simples descrição integrada no próprio requerimento.
Estão isentas de licenças, as obras de simples limpeza e beneficiação, desde que não impliquem alteração do aspecto inicial dos
jazigos e sepulturas.
O concessionário da licença para obras particulares de construção, transformação ou reconstrução de jazigos ou sepulturas no
cemitério, fica obrigado:
A deixar limpo o local da obra após as fundações e a conclusão dos trabalhos;
A não praticar durante a execução das obras, quaisquer actos por si ou por pessoal sob a sua direcção e responsabilidade que
causem dano de qualquer natureza à Freguesia ou a particulares;
A respeitar a integridade das campas vizinhas durante o decorrer da obra.
____________________, __________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.

