Registo de Entrada
SGD n.º ____________/_________
Recebido em ______/______/20_______

Renovação/Desistência da Concessão do Direito
de Ocupação de Ossário Municipal

Exm.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Arruda dos Vinhos

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
N.º de Identificação Fiscal* |___|___|___|___|___|___|___|___|___

Nome *| ________________________________________________________________________________________________________
Morada* | _______________________________________________________________________________________________________
Freguesia* |___________________________ Cód.Postal* |__|__|__|__ - |__|__|__ Concelho* | ________________________________
Telefone* |__|__|__|__|__|__|__|__|__ E-mail *|_____________________________________________________________________
* preenchimento obrigatório

PEDIDO / PRETENSÃO
Vem requer na qualidade de: (têm legitimidade para requerer a prática de atos regulados no presente Decreto-Lei, sucessivamente, art.º 3 do Decreto-Lei n.º 441/98, de 30 de dezembro):
a) O testamenteiro, em cumprimento de disposição testamentária;
b) O cônjuge sobrevivo;
c) A pessoa que vivia com o falecido em condições análogas à dos cônjuges;
d) Qualquer herdeiro;
e) Qualquer Familiar;
f) Qualquer pessoa ou entidade;
Assim, o requerente, declara, sob compromisso de honra, que:
Não existe quem o preceda, nos termos do artigo 3 do Decreto-Lei n.º 441/98, de 30 de dezembro.
Existe quem o preceda, mas não pretende ou não pode, aquele, requerer a prática de qualquer ato previsto no Decreto-Lei n.º 441/98, de 30 de
dezembro.
a)

A renovação da concessão do direito de ocupação do ossário municipal n.º ______, conforme no Regulamento e Tabela de taxas municipais, em
vigor, pelo período de:
1 ano no valor de 26,94€

5 anos no valor de 88,78€

10 anos no valor de 164,91€

25 anos no valor de 393,30€
b)

Declaro que não ter interesse na renovação da concessão do direito de ocupação do ossário municipal n.º ______ e requer a trasladação da(s)
ossada(s) de ___________________________________________________ para ossário geral municipal.

Declaro que me responsabilizo pela ossada de (nome do(a) falecido(a) ______________________________________________________________,
depositada no ossário /gavetão municipal n.º ________.
Arruda dos Vinhos, ______ de ______________ de 20_____.

Pede deferimento

__________________________________
(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não puder assinar)

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO (a preencher pelos serviços)
Nome do requerente | ____________________________________________________________________________________
Data ____/ ____ / ________

O Funcionário|____________________________________________________

Reg. SGD |_______________

Rubrica |_____________________________

Obs.: ________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS A ANEXAR (assinalar apenas o que anexa)

Habilitação de herdeiros (notário), ou
Comprovativo de participação de transmissões gratuitas (Finanças)

Conferi a documentação. O Funcionário|_________________________________________________

Rubrica | ______________________

INFORMAÇÕES / PARECERES

INFORMAÇÃO FINAL PARA DESPACHO

DESPACHO FINAL
Deferido
Tendência para indeferimento, com fundamento
em ___________________________________
Indeferido
Data: _________/________/_________

Emitida a guia n.º __________, no valor de _______________,____€, em ____ / ____ / ________.
O Funcionário| _________________________________________________________

Rubrica |________________________________
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