MOD-C-03

REGISTO DE ENTRADA

DESPACHO

Registo N.º ___________

______________________________________________

Em _____ / _____ / 20___

______________________________________________

O Func.: ______________

_____________________________________________
Em ____ / ____ / 20___
O Presidente da Câmara Municipal,

ASSUNTO: Averbamento de Alvará de
concessão de terreno
no cemitério municipal

____________________________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
1. REQUERENTE
Nome______________________________________________________________________________________________,
Domicílio
_____________________________________________________________________________________,
Freguesia _______________________ Código Postal _______ – _______ Localidade ______________________________
B.I./C.C. n.º _______________________
válido até em ____ / ____ / ________
N.º Contribuinte _________________________
Telefone n.º ______________ Fax n.º ______________ Telemóvel n.º ____________ e-mail: ________________________
Representante:
Nome_____________________________________________________________________________________
B.I./C.C. n.º ____________________ válido até ____ / ____ / ________ na qualidade de _______________________

2. PEDIDO
Vem requerer a V. Ex.ª o averbamento em alvará, do direito de concessão, por escritura pública/herança/testamento ou
partilha, que lhe é conferido pelos documentos em anexo:
1 - Terreno
Sepultura perpetua
2 - Localização
Talhão n.º _________

Jazigo familiar

Fila ____________

Ossário

Sepultura/Jazigo/Ossário n.º _____________

3 - Alvará n.º _______________ emitido a ____________________________________________________________

3. Última inumação efetuada
1 - Nome: _________________________________________________________________________________________
Falecido a ____/___/________ Última morada _________________________________________________________
Inumação efetuada a ___/____/_________
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Este requerimento deve ser acompanhado com os seguintes documentos:
Fotocópia do B.I. /C.C.;
Fotocópia do cartão de contribuinte caso apresente B.I.;
Original do Alvará de Concessão de terreno no Cemitério Municipal de Oleiros para registo do
averbamento;
Documento que legitima o averbamento:
•

No caso de se tratar de averbamento por herança, e não tenha havido ainda partilha, terá de
juntar cópia da escritura de habilitação de herdeiros;

•

Caso o averbamento seja requerido a título individual, deverá apresentar declaração de
autorização de averbamento assinado pelos restantes herdeiros/sucessores (MOD-C-4).

Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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