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Junta de Freguesia de
Airães

REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE:

w LICENÇA DE OBRAS NO CEMITÉRIO PAROQUIAL DE AIRÃES
w EMBELEZAMENTO DE JAZIGOS, COMPARTIMENTOS E

SEPULTURAS

         Exmº Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Airães

Rua de Santa Maria, 2097
             4650-084 AIRÃES

 ________________________________________________________________________________________,
(nome do requerente)

Contribuinte (pessoa singular ou colectiva) nº _______________________,

residente em  __________________________________________________________       _  ______,  ______,
(Rua/Avª)          (nº/lote)          (andar)

 ______________________________________________, ___________- _________,
   (localidade)      (cód.postal)

Freguesia de ____________________________________, com o telefone nº ____________________,

nascido em ____/____/_____, portador do BI / CC / Passaporte nº___________________________

datado de ______/_______/_____, emitido pelo Arquivo de Identificação de __________________,

vem, na qualidade de (escolha opção):

qtestamenteiro qcônjuge sobrevivo qherdeiro qfamiliar
qpessoa que residia com o falecido em condições análogas às dos cônjuges qOutra ________________

requerer a Vª Exª autorização para:

No coval/jazigo n.º______ Lote _________
do Cemitério Paroquial de Airães, onde se encontra sepultado o cadáver
de ________________________________________________________________________ desde _____/___/____

Construção de campa pelo período legal de inumação (3 anos):

qColocação de lápide;        qColocação de cruz;        qColocação de floreira;        qColocação de duas jarras;
qColocação de epitáfio; qColocação de estela; qObras de construção, beneficiação e/ou conservação;
qInscrição com o seguinte teor :_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

O responsável pela Obra é (nome da pessoa singular ou designação da pessoa colectiva):__________________________________
___________________________________________________ contribuinte nº _________________________.

Pede Deferimento

Airães, _____ de ______________ de 20___

O Requerente,
.......................................................................................................

Conferi os documentos e Autorizei em  _____/_____/__________.

O Presidente da Junta de Freguesia de Airães

Anexos: Fotocópias do Documento de Identificação Pessoal e Cartão de Contribuinte
Base Legal: · Decreto Lei 411/98 de 30 de Dezembro; · Decreto Lei 12/2004 de 9 de Janeiro; · Regulamento dos Cemitério de Airães, aprovado pela Assembleia de 
Freguesia de Airães.
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