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ANEXO XIII 
Colocação de sinal funerário ou de embelezamento em construções funerárias  

(artigos 69.º do Regulamento dos Cemitérios do Município de Setúbal) 
 
Nome ________________________________________________________ Estado Civil ______________ 
Profissão__________________ Morada______________________________________________________    
Código Postal _______-____ ____________________ E-mail____________________________  
Telefone________________  Doc. Identificação n.º(1) _______________ NIF/NIPC____________________ 
Na qualidade de(2) _______________________________________________  vem requerer ao abrigo do 
artigo 69.º do Regulamento dos Cemitérios do Município de Setúbal: 
 
� Colocação de cruz  
� Colocação de caixa para coroas  
� Inscrição do seguinte epitáfio(3): ___________________________________________________________ 
� Colocação de outro sinal funerário(4):  
� Ajardinamento  
� Colocação de bordadura(5)  
� Colocação de vaso para plantas  
� Outra forma de embelezamento(6):  _______________________________________________________ 
 
Em:   
� Sepultura(7) n.º ____, talhão n.º ____ 
� Jazigo(8) n.º ____, talhão n.º ____ 
� Local de consumpção aeróbia/anaeróbia n.º ____, talhão n.º ____ 
� Ossário (9) ________ 
 
No Cemitério _____________________________________________onde se encontram os restos mortais 
de __________________________________________, estado civil à data da morte 
____________________. 
 
Identificação do construtor responsável pelos trabalhos __________________________________________ 

Setúbal, ___ de ____________________ de 20____ 

____________________________________ 
(assinatura) 

Parecer do serviço 

 

Despacho 

� Deferido  � Indeferido (fundamento) 
 
 
 

 
 Observações:  
(1) Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte 
(2) Qualquer das situações previstas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro (testamenteiro, cônjuge sobrevivo, 

pessoa que residia com o falecido em condições análogas às dos cônjuges, familiar ou qualquer outra situação) 
(3) Indicar se o epitáfio será pintado, gravado ou inscrito por outra forma, bem como o teor do mesmo e as suas dimensões 
(4) Especificar (fotografia esmaltada, p.ex.) 
(5) Indicar “de pedra mármore branca” ou outra, conforme os casos. 
(6) Especificar (lápide, p.ex.) 
(7) Indicar “temporária”, “perpétua” ou “perpétua municipal”, conforme os casos 
(8) Indicar se é “municipal” ou “particular” 
 

Pago pela Guia de Receita  

Eventual n.º _____,  

de __/__/____ 
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