Registado no_________
Regº.n.º.____/_____/____
Data
____/____/_______
O Assist. Técnico

Despacho

Pagamento

Registo de Entrada

Paga a taxa no valor de

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________ €
Guia n.º ___________

Em, ______/_______/__________

Em ____/____/______
O Assist. Técnico

O Vereador
Por Delegação de Competências

Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara Municipal de
Mortágua
ASSUNTO: REVESTIMENTO DE SEPULTURA

(A)(Nome)________________________________________________________________________, contribuinte fiscal
n.º _________________, residente na Rua/ Avª. ____________________________________________
______, n.º. ______, na localidade de __________________________, freguesia de _______________
(código postal _____ - _____) município de ____________________, portador do

B. I. /

cartão

de cidadão nº ______________, emitido pelo Arquivo de Identificação de ____________, em ___/___/___ e
válido até _____/_____/_____, telefone/telem. ______________________________.
(B) Vem requerer a V. Exª. a necessária autorização para colocar um revestimento de______________
___________, na sepultura n.º. ________________, do talhão ______________, do Cemitério
Municipal, onde se encontra o cadáver de _________________________________________________
______________________.
Junta-se o alvará comprovativo da compra do terreno,

Mortágua, _____ de _______________ de ______

Pede deferimento,

(E)O Requerente___________________________________________
Portador do ___________. n.º ________________ de ______/ ______/ ______,// válido até _____/_____/______,___________

Conferi a assinatura pelo ________ n.º.__________________ de ______/_____/__________, ___________ //
válido até _____/_____/_________, O Func._________________________

Mod. CEM 1 - Câmara Municipal de Mortágua – Revestimento de Sepultura

INSTRUÇÕES DE PRENCHIMENTO DO REQUERIMENTO
- Revestimento de Sepultura -

Impresso – Mod. CEM 1 - Câmara Municipal de Mortágua – Revestimento de Sepultura.

No ponto (A), o requerente terá que:
Preencher os dados pessoais;

-

No ponto (B), terá que:
Indicar que tipo de revestimento pretende colocar na sepultura, por ex.: pedra

-

mármore, granito, etc.
-

Indicar o número e talhão da sepultura;

-

Indicar o nome de quem lá se encontra sepultado.

No ponto (E), terá que:
-

Assinar o requerimento de acordo com o documento de identificação (bilhete de
identidade ou cartão de cidadão), indicando o respectivo número data e local de
emissão ou data de validade.

-

Se o requerente se fizer representar por procurador, este terá que assinar como
acima se indica e apresentar a procuração.

Documento a apresentar:
Este pedido tem que ser sempre instruído com o alvará comprovativo da compra do
terreno no Cemitério Municipal.

Taxas a Cobrar:
Consultar:
Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças Municipais:
Capítulo IV
Art.º. 14º. – Tratamento de Sepultura e sinais funerários.

A Tabela de Taxas poderá ser actualizada a qualquer momento, podendo as taxas
indicadas sofrer alterações.

