ENTRADA

Município de Leiria
Câmara Municipal

Divisão de Desenvolvimento Económico e Ambiente
Ex.

mo

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Requerimento nº
Data
Processo nº
Recibo nº
Valor do recibo

€

Alvará nº
Data
O Funcionário

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria

ASSUNTO: ____________________________________________________________________________________________
Identificação do Requerente*
Nome completo _____________________________________________________________________________
Endereço __________________________________________________________________________________
Freguesia ____________________________________ Código Postal _____-____ _______________________
Telef. / Telem. _______________ Profissão ___________________ Mail _______________________________
B. I./Cartão Cidadão __________________ Emitido em ___/___/_____ pelo Arquivo de Identificação de _______
NIF Pessoa Singular _________________ Na qualidade de __________________________________________
OBJETO DO PEDIDO
Vêm requerer a V. Exa. de acordo com o Capítulo XI (Construções funerárias) do Regulamento do Cemitério
Municipal de Leiria, a _______________________________________________________________________
apresentando em anexo os documentos necessários e solicitados no verso para instrução do referido processo

Descrição da ornamentação para gavetão de consumpção
aeróbia
EPITÁFIO A
COLOCAR

Floreira

Fotografia

Cruz

Epitáfio

DECLARAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO DE BORDADURA
A deliberação de Câmara de 1998/10/28 determinou que para ser autorizada a bordadura solicitada, o requerente
deve as sumir i nteira r esponsabilidade pela r eposição da r eferida bor dadura quando, por qual quer m otivo, obra ou
serviço a levar a efeito no cemitério, incluindo a abertura de sepultura, a mesma venha a ser danificada.
Assim, o requerente retro identificado declara, sob compromisso de honra, que assume inteira responsabilidade pela
reposição da referida bordadura nas situações atrás descritas.
Nota: Caso pretenda que a correspondência seja enviada a outra pessoa que não o primeiro requerente,
favor mencioná-lo no espaço abaixo
Nome
Morada
Pede Deferimento
Leiria, ___/___/_____

O Requerente
_______________________________________
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DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos
que junta ao seu processo.
PARA COLOCAÇÃO DE CAMPA COM PROJETO
Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão do requerente
Fotocópia do Nº de Contribuinte do requerente
Desenhos em A4 devidamente cotados à escala 1/20 ou superior, em duplicado
Memória descritiva da obra, em duplicado
Estimativa orçamental, em duplicado (ABRIR PARA DOCUMENTO)
Termo de responsabilidade do construtor funerário, em duplicado (ABRIR PARA DOCUMENTO)
Declaração de responsabilidade do autor do projeto
PARA OS RESTANTES PEDIDOS
Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão do requerente
Fotocópias do Nº de Contribuinte do requerente
Termo de responsabilidade do construtor funerário (ABRIR PARA DOCUMENTO)
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