SOLICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE JAZIGO
CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA PAZ
Eu, _____________________________________________, portador do CPF nº __________________
e com o contato telefônico de nº (

) _________-_________ / (

) _________-_________ , responsável

pelo jazigo da família ______________________________________________ , solicito permissão para
poder construir/reformar o Jazigo da família supracitada. Informo que a obra durará _____dias (não
poderá ser executada nenhuma obra nos sábados, domingos e feriados). Comprometo-me a observar e
cumprir os seguintes itens abaixo descritos:
1- Não entrar com veículo automotor nas dependências do Cemitério Municipal a não ser no período para descarga e
carregamento de materiais. Após a descarga e ou carregamento do material o veículo deverá sair do interior do
cemitério;
2- Não descarregar material de construção fora do espaço permitido pelo servidor do Cemitério Municipal;
3- Ao final do serviço, todo e qualquer material, entulho e demais resíduos provenientes da obra em questão, deverão
ser recolhidos e depositados no contêiner próprio para tal, que está no interior do Cemitério;
4- Não poderá ser utilizado nenhum tipo de material e/ou ferramenta do Cemitério Municipal;
5- Os materiais, ferramentas e demais equipamentos necessários a execução da construção/reforma não poderão ser
condicionados no canteiro de obras do Cemitério Municipal;
6- O acesso do construtor, pedreiro ou executor da obra deverá sempre ser autorizado após a apresentação deste
documento de autorização de construção/reforma aos servidores do Cemitério Municipal;
7- Em caso de ampliação/construção de jazigo, apresentar esboço/desenho contendo as dimensões da área construída
e formato.
8- Não será permitido invadir ou ultrapassar o limite de espaço de jazigos adjacentes, correndo o risco de ser demolido
pela administração municipal.

Estou ciente de que a obra só poderá ser executada após autorização do servidor responsável pelo
Cemitério Municipal Jardim da Paz, que se fará com a assinatura deste documento e disponibilização de
uma via.
Declaro ainda, que estará(ão) trabalhando na obra a(s) seguinte(s) pessoa(s):

Nome: _________________________

Nome: _________________________

CPF: _______________-____

CPF: _______________-____

Fone: (

Fone: (

) _______-_______

) _______-_______

Lucas do Rio Verde-MT, _____ de ___________________ de 2021.

____________________________________
Responsável pelo Jazigo da Família
Nome: _____________________________
Solicitante

____________________________________
Responsável pelo Cemitério Municipal
Nome: _____________________________
CPF: _______________-____

- A obra só poderá ser executada com a autorização expressa através da assinatura deste documento pelo servidor
responsável pelo Cemitério Municipal.
- Este documento deverá ser apresentado ao Servidor responsável pelo Cemitério Municipal sempre que for solicitado.
- Caso haja necessidade de utilizar mais dias para a obra, nova autorização deverá ser requisitada.

