UNIÃO DAS FREGUESIA DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA

Requerimento | Cemitério - Diversos
Despachado em: ____/____/______ Registo N.º ____ O Funcionário_____________________
Diferido em ____/____/______ O Presidente _______________________________________
Exmo. Senhor Presidente da Junta,
Eu (Nome):____________________________________________________________________
BI/CC N.º_______________________ Validade __________ NIF_________________________
Natural de _________________________________ Concelho ___________________________
País_____________Data de Nascimento ____/____/______ Estado Civil __________________
Profissão ________________________Contato__________________N.º Eleitor ____________
Residente em _______________________________________________________ N.º_______
Andar______Código Postal___________-_________ Localidade_________________________

Objeto do Pedido (assinalar com um X a opção pretendida)
1. A concessão, por alvará, do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de
_____ por _____ metros no talhão _________________________, do Cemitério de
_______________, para:
1.1 – Sepultura perpétua n.º _______, para o(s)cadáver(es) de (1)__________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
1.2 – Construção de um jazigo de família, de acordo com o alinhamento a definir e
projeto que (2)_______________________________________________________.
2. Licença por_____dias, para proceder à construção de:
2.1 Um jazigo com as medidas_____por_____metros, no talhão/secção_____________
do Cemitério de ____________(alvará N.º_____de_____/_____/20____) conforme
____ projeto; ____ desenho, que junta.
2.2 Revestimento em (3)_______________________da sepultura perpétua N.º______,
talhão/secção_______________, com alvará N.º______de_____/_____/20____.
3. O averbamento no alvará N.º_____de_____/_____/20____, do direito de propriedade,
por herança que lhe é conferido pelos documentos que junta (de sepultura perpétua;
ou de jazigo).
1 - Conforme os casos “dos seus familiares, após falecimento”, ou “do seu… (pai, marido, etc.) que residia em…falecido em__/__/___.
2- Conforme os casos “junta o presente” ou “oportunamente apresentará”.
3- Cimento, mármore, etc.

4. Autorização para poder transferir o direito que lhe é conferido pelo alvará
N.º______de_____/_____/20____ (4), de_____________________________________
para(5)_______________________________________________________________,
residente em _______________________, a quem cedeu(6)____________________os
direitos.
5. Autorização para:
No jazigo

; Na Sepultura

N.º____, talhão/secção_______________cujos direitos

lhe pertencem conforme alvará N.º______de_____/_____/20____, a proceder a:
Colocação de lápide

; Colocação de epitáfio

Construção de murete ou de bordadura
Reparação

6.

; Pintura

;

; Colocação de grade

; colocação de cruz

;

;

_____________________________________________

- (7) _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Assinatura
Espera deferimento.
Data:____de__________________de 20____.

Assinatura do Requerente,
___________________________________

Conferi:___________________ BI/CC____________________.

Informações do Serviço: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Satisfeito o Pedido em ____/____/______
PAGO: Taxa – Licença – Alvará
N.º____________/_____
Valor:_________________€
O Funcionário: ________________________
4 - Indicar, conforme os casos, a data do alvará ou, se houve transferência anterior, a data do despacho, e se é jazigo ou sepultura
perpétua.
5- Nome a quem foi cedido, vendido, etc.
6- Cedeu gratuitamente, ou por venda.
7- Descrever outras hipóteses.

