nº reg.:

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

data:
pago pela guia:

REQUERIMENTO – CONCESSÃO TERRENO CEMITÉRIO / AVERBAMENTO EM ALVARÁ DE
CONCESSÃO/ 2º VIA DE ALVARÁ DE CONCESSÃO
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova
Identificação do Requerente
Nome

Morada

Código Postal
E-mail
Número de B.I.

Emitido em

|

|

Arquivo

Número de Identificação Civil
Número de Identificação Fiscal

Telefone / Telemóvel

Requer a V. Exa.
Concessão de

m2

de

terreno

no

cemitério

da

Vila

de

Condeixa-a-Nova,

para:

Sepultura
Jazigo
Onde de encontram os restos mortais de seu/sua

(indicar o grau de parentesco)

nome
que se encontra sepultado(a) no talhão

sepultura nº
/

Averbamento no alvará de concessão nº
2ª via do alvará de concessão

/

nº
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os
documentos que junta ao seu processo.
1.

Quando se trate de pedido de averbamento em alvará de concessão de acordo com o artigo 4º do
Regulamento do cemitério Municipal, deverão ser apresentados:
1.1. Escritura de habilitação de herdeiros/ Escritura de habilitação de partilhas/ Escritura notarial
de partilhas/ Testamento, conforme o caso
1.2. Alvará de concessão
1.3. Declaração do concessionário, sob compromisso de honra, em como é familiar do adquirente
até ao 3º grau da linha recta e/ou 2º grau da linha colateral, nos casos de transmissão de
alvará de concessão entre vivos
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1.4 Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
1.4.1
1.4.2
OBSERVAÇÕES
Para o pedido de concessão de terreno no cemitério ou para o pedido de 2ª via do alvará de concessão só é
necessário apresentar o documento de identificação.

Autorizo a notificação por via de correio electrónico.

Pede deferimento, Condeixa-a-Nova,

de

de

20

O requerente

Dados do documento identificativo do
requerente verificados por,

NOTAS:

Em, _____ /_____ /_____
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