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INTERVENÇÃO EM JAZIGO OU SEPULTURA PERPÉTUA 

REQUERENTE 

REPRESENTANTE 

 
 

EXMA. SENHORA PRESIDENTE 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE ESGUEIRA 
 
 

 

 

Nome   

 

Morada   

 

Freguesia   
Código Postal  

 

 
N.º Identificação 
Fiscal  

N.º Identificação 
Civil  Válido 

até  

 

Telefone   Telemóvel  Fax  

 

 

Nome   

 
N.º Identificação 
Fiscal  

N.º Identificação 
Civil  Válido 

até  

 
Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  

 
OBJETO DO REQUERIMENTO 
Ao abrigo no disposto No Regulamento dos Cemitérios e Capelas Mortuárias de Esgueira e Taboeira, vem requerer a V. Exa., nos termos 
abaixo identificados: 
 

 Cemitério de Esgueira             Cemitério de Taboeira 
 

1. Autorização de intervenção em Jazigo/Sepultura Perpétua n.º _______, no Talhão n.º _______, Zona _______. 

2. Construção de Jazigo n.º _______, no Talhão n.º _______, Zona _______. 

 

Para: 

Retirada dos seguintes objetos (ornamentação ou culto):___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

Restituição de pedras tumulares. 

Outro. Qual?______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

http://www.jf-esgueira.pt/
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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. 

 

1.1. Documento comprovativo da legitimidade e/ou titularidade; 

1.2. Desenhos (caso se aplique) ou fotografias; 

1.3. Outros. Quais? ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

 
 

OBSERVAÇÕES 
a) Os formulários/declarações/requerimentos e o Código Regulamentar da Junta de Freguesia de Esgueira podem ser consultados 
em www.jf-esgueira.pt. 
Para qualquer esclarecimento poderá, ainda, contactar o Serviço de Atendimento Telefónico através do seguinte número: 234 311 
170. 

 

TOMA CONHECIMENTO 
1. A Junta de Freguesia de Esgueira utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus 
processos, prestar informação sobre assuntos da autarquia e para fins estatísticos. 

Para mais informações sobre as práticas de privacidade da Junta de Freguesia de Esgueira, consulte o nosso site www.jf-
esgueira.pt ou envie um email para jfesgueira@gmail.com. 
2. De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no 
âmbito do presente processo são documentos administrativos, pelo que a Junta de Freguesia estará obrigada a garantir o seu 
acesso integral a todos aqueles que o solicitem. 
3. Em conformidade com o n.º 2 do art. 5.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, consentiu a reprodução do seu documento de 
identificação civil e/ou fiscal por fotocópia ou qualquer outro meio, exclusivamente para efeitos de identificação perante a Junta de 
Freguesia de Esgueira. 

 

 

PEDE DEFERIMENTO 
  

Assinatura 
  

Data 
 

 

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o mesmo 

seja devidamente corrigido. 

 

NOTAS 
 

 

  
O Técnico de Atendimento 

  
Data 

 

 

PARECER FINAL 
 

 

  
A Presidente da Junta 

  
Data 

 

 

http://www.jf-esgueira.pt/
http://balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/guiapesquisa/Paginas/Formularios.aspx
https://cmpexternos.cm-porto.pt/crmp/
http://www.jf-esgueira.pt/
http://balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/Diversos/Paginas/Telefone.aspx
http://www.jf-esgueira.pt/
http://www.jf-esgueira.pt/
mailto:jfesgueira@gmail.com
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