Cemitério - diversos

SA - Modelo 1
A preencher pelos
Serviços

VINHETA

REGISTO DE ENTRADA
Nº________ Liv.º_________

INFORMAÇÃO
FINAL

RESOLUÇÃO
_________________DEFERIDO
__________________________
conforme a informação.
Em ____/____/_____

Proc.º N.º___ N.º Doc._____
Em ____/____/_____
O Func.º________________

O Presidente
------------------------------------------

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Castro Verde

Identificação do
Munícipe

Nome:
Morada:
Código Postal:

Freguesia:

Telefone:

Fax:

Nº B.I.:

E-Mail:
/

Data de Emissão:

/

Arq. Identificação:

Nº Contribuinte:

Requer a V. Ex.ª o serviço marcado sobre o n.º
1-

(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)

Objecto do Requerimento

1.1 -

Sepultura perpétua n.º ________, para o(s) cadáver(es) de: (2) _________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

1.2 -

Construção de um jazigo de família, de acordo com o alinhamento a definir e projecto que (3)

__________________________________________________________________________________
22.1 -

Licença por ________ dias, para proceder à construção de:
Um jazigo com as medidas ________ por ________ metros, no talhão __________________

________________________ do cemitério de ____________________________________________
(Alvará n.º _______________ de ___/___/_____) conforme
2.2 -

Revestimento

(3A)

projecto

desenho, que junta.

_______________________________ da sepultura perpétua n.º ________

talhão n.º __________, com alvará n.º ___________, de ___/___/_____.
(1)

Assinalar com um X a situação pretendida.
Conforme os casos “dos seus familiares” ou “do seu (pai; filho; marido; etc.)”
(3)
Conforme os casos “junta em anexo” ou “oportunamente apresentará”
(3A)
Cimento, mármore, etc.
(2)

que residia em

falecido em ___/___/_____

3-

O averbamento no alvará n.º ___________, de ____/____ ____, do direito de propriedade, por

herança que lhe é conferido pelos documentos que junta (de
4–

sepultura perpétua;

jazigo).

Autorização para poder transferir o direito que lhe é conferido pelo alvará n.º _____________,

de ____/____/_____, (4) de ____________________________________________________________
para (5) ____________________________________________________________________, residente

Objecto do Requerimento

em ______________________________________, a quem cedeu (6) _________________ os direitos.
5-

Autorização para:
N___

(7)

___________________, N.º______, talhão n.º____________, cujos direitos lhe

pertencem conforme Alvará n.º___________, de ____/____/_____ , proceder a:
Colocação de lápide;
Colocação de epitáfio;
Colocação de grade;
Construção de murete ou bordadura;
Colocação de cruz;
Reparação;
Pintura;
___________________________________________________________________________
6-

(8)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(4)

Indicar, conforme os casos, a data do alvará ou se houver transferência anterior, a data do despacho, e se é jazigo ou sepultura perpétua.
Nome a quem foi cedido, vendido, etc.
Cedeu gratuitamente ou por venda.
(7)
“Na sepultura” ou “No jazigo”.
(8)
Descrever outras hipóteses.
(5)
(6)

Pede deferimento
O Requerente
Castro Verde, _____ de ___________ de _______

__________________________

A preencher pelos Serviços

Conferi ______________________________ B.I n.º ___________________ de ___________
INFORMAÇÕES DO SERVIÇO

SATISFEITO O PEDIDO:
Em ______/______/_______
PAGO: Taxa – Licença – Alvará
N.º ____________/________
Euro € __________________
O Funcionário ___________________________

