
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
                                   Requerimento para averbamento de alvará de jazigo ou sepultura
                                                                     

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone   Telemóvel    Data nasc.  

BI/CC      Validade    Email  

OBJECTO DO REQUERIMENTO

Vem requerer a V.ª Ex.ª se digne a averbar o alvará da sepultura/jazigo n.º , cantão , 

de que é titular do Cemitério Municipal da Póvoa de Lanhoso , para o nome  

 residente em .

 Transmissão por morte

 Transmissão por ato entre vivos

Observações:

Documentos a anexar:

 Documento comprovativo de concessão de terreno (alvará ou escritura);

 Fotocópia do CC ou BI do concessionário;                                      

       Transmissão por morte:                                 

        Declaração do adquirente em como se responsabiliza pela perpetuidade da conservação , no  próprio 

jazigo , sepultura perpétua ou ossário , dos corpos ou ossadas aí existentes (a favor de pessoas estranhas 

à família do instituidor ou concessionário).                     

      Transmissão por ato entre vivos:           

         Declaração do adquirente em como se responsabiliza pela perpetuidade da conservação, no próprio 

jazigo, sepultura perpétua ou ossário, dos corpos ou ossadas aí existentes (quando a transmissão é a 

favor de pessoas estranhas à família do instituidor ou concessionário).
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Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos do artigo 63º do CPA, aprovado 

pelo DL 4/2015, de 7 de janeiro   Sim   Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Requerente,
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