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Documentos a entregar

CONSTRUÇÕES FUNERÁRIAS - OBRAS DE BENEFICIAÇÃO

(assinatura)

Lisboa,

Tomei conhecimento dos documentos que se encontram em falta e que deverão ser entregues, sob pena do indeferimento do 
pedido apresentado

  1. Termo de responsabilidade do construtor funerário
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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Identificação do requerente

Construções funerárias - obras de beneficiação

Vem requerer 
 Modelo de sepultura temporária

 Colocação de chapa com gravação de epitáfio
 Colocação de porta em construções municipais

 Licença para utilização de água e corrente eletrica

 Limpeza de cantarias (interior e exterior)

 Betumagem de juntas (interior e exterior)

 Recuperação e pintura de porta (inclui decapagem e metalização)

 Substituição e/ou pintura de respiradouros

 Outros trabalhos (a confirmar com o técnico)

 Gravação de epitáfio (texto sujeito a aprovação)

 Substituição e/ou pintura de pernes

 Recuperação e/ou pintura de poleias

 Recuperação de vitrais
 Avivar epitáfio

 Rebaixamento de epitáfio

Nome

Morada 

Localidade

Doc. Identificação n.º Validade

Telefone TelemóvelNIF/ NIFC

E-mail

Estado Civil

-Código Postal

Lisboa,
O Requerente

(A preencher pelos serviços)

 Ajuda Alto de S. João  Benfica

Identificação de construção (assinalar apenas uma opção)

 Carnide Lumiar Olivais Prazeres

 Jazigo Ossário  Aeróbia Columbário

 Jazigo particular nº (2)

 Compartimento municipal n.º

  Perpétua (2)  Temporária Sepultura n.º

Rua Lado

Secção

Confirmo que o requerente é o concessionário/interessado

Zona de limpeza n.º

A/O Coordenador/a técnico/a do Cemitério A/O Chefe de Divisão

 Arquivado Deferido  Indeferido

O Técnico / Encarregado do Cemitério

Publicado no BM n.º

Prazo de

Licença n.º
A/O Coordenador/a técnico/a do Cemitério

A/O Chefe de Divisão

Visto, pode ser arquivado:

Petição n.º

/ CML /Proc. n.º

Data

Funcionário

Cliente SAP (PN)

/ /

/

Ultima limpeza / /

/ /

/ /

Data / /

Em / /

Em / /

dias, a findar em / /

Concluído em / /

Extratado para o BM n.º / /

/ENT/

Na qualidade de (1)

Notas:  
(1) Qualquer das situações previstas no artigo 3º do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro (testamenteiro, cônjuge sobrevivo, pessoa que resida com o falecido em  
      condições análogas às dos cônjuges, herdeiro, familiar ou qualquer outra situação)  
(2) Sujeito a apreciação técnica
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