À
Setec Serviços Técnicos Gerais

Eu, _______________________________, portador (a) do RG
_________, estado civil __________________, profissão
_________________, residente a ___________________________
n° ____, complemento _________, Bairro ________________, CEP
________,
fone
(___)
__________,
na
cidade
de
___________________, na qualidade de ______________ de
_________________________________, venho respeitosamente
solicitar de V.Sª., autorização para REMOVER OS RESTOS
MORTAIS supra mencionados, da sepultura ______,da quadra
________, do Cemitério ________________________ , onde se
encontra sepultado(a) desde ___/___/____, conforme certidão de
óbito anexa, para a sepultura nº _________ da Quadra
______________ do Cemitério ________________________, cujos
documentos da concessão seguem anexos.
Declaro que me responsabilizo civil e criminalmente pelo presente
pedido, isentando a SETEC Serviços Técnicos Gerais de quaisquer
responsabilidades no caso de reclamação de parentes ou terceiros,
tendo ciência de que o pedido ora formulado será atendido no prazo
mínimo de 20 ( vinte dias) a contar desta data e sendo o prazo
máximo para realização do serviço de remoção de 90 ( noventa dias
), findo o qual o protocolado será arquivado.

Termo em que
Pede deferimento.
Campinas ____ de _________ de 20___.

_____________________________________
Assinatura do Requerente

Obs.: Reconhecer firma da assinatura em cartório (em duas vias)

Eu, ________________________________________________ , portador (a) do RG nº
____________ e CIC nº __________________, declaro por mim e quaisquer sucessores
sob pena de responsabilidade civil e criminal, especialmente aquelas previstas no Artigo
299 do Código Penal Brasileiro, que como _______________ do Concessionário da
sepultura

nº.

________

da

Quadra

nº

_______

do

Cemitério

____________________________, autorizo a promover a abertura e fechamento da mesma
com

a

finalidade

de

proceder

a

remoção

dos

restos

mortais

de

___________________________________, que serão reinumados na sepultura de nº.
__________ da quadra ____do Cemitério ________________ ____________, localizado
na cidade de _____________________, Estado de _________________.
.

Declaro ainda que a SETEC Serviços Técnicos Gerais, é isenta de quaisquer
responsabilidades dos serviços ora solicitados.

Campinas, ____ de ___________ de 20___.

________________________________

