Município de Celorico de Basto
Câmara Municipal

Exmº Senhor

REGISTO DE ENTRADA

Presidente da Câmara Municipal de
CELORICO DE BASTO

CEMITÉRIOS - DIVERSOS
(1)__________________________________________________________________c.f.

n.º__________________,

Profissão ____________________, com residência/sede em_________________________________________
____________________________(Cód. Postal _______ _____ ______________________Telef.___________________),
freguesia de ___________________________, do município de __________________________________, na
qualidade de ____________________

(2),

vem requerer a V.Ex.ª o que adiante se assinala com uma cruz x e

relativamente ao cemitério de _________________________________:
1 - X - A concessão, por alvará, do direito à ocupação permanente do seguinte terreno:
1.1 - X - Com a área de ______m2, correspondente ao Coval nº_____, Talhão nº______, destinado a Sepultura
Perpétua.
2 – X - A concessão de licença, por ______ dias, para proceder à construção de:
2.2 - X - Revestimento em ______________________ da sepultura perpétua n.º________, talhão ________,
Alvará de concessão n.º_________ de _____/_____/______).
3 – X - Autorização para:

X - Na (3)_________________________, nº______, talhão n.º ______, cujos direitos lhe pertencem, conforme
Alvará n.º________ de _____/_____/______, proceder a:

X Colocação de lápide; X Colocação de epitáfio com os dizeres constantes de 5; X Colocação de grade;
X Construção

de

murete

ou

de

bordadura;

X Colocação

de

cruz;

Reparação;

X Pintura;

X _________________________________________________________________________________________.
4 - X - Autorização para poder transferir o direito, que lhe é conferido pelo Alvará n.º________, de
_____/____/_____ sobre

(4)_________________________,

para

(5)

___________________________________

__________________________, residente em ___________________________________________________,a
quem cedeu (6) ________________________os direitos.
5 - X - (7) __________________________________________________________________________________
Pede Deferimento,
Celorico de Basto, _____ de ____________________ de 20_____.
O Requerente________________________________________________________________________________
Satisfeito o pedido em _____/_____/_______, pago pela guia n.º__________
Emitido o Alvará nº ________ em ____/____/_________
O Func.º ______________________
(1) Nome; (2) Mandatário, Concessionário; (3) Sepultura ou Jazigo; (4) Sepultura ou Jazigo; (5) Nome a quem foi vendido ou cedido; (6) Gratuitamente ou
por venda; (7) Espaço para descrever outras hipóteses ou pretensões, nomeadamente os dizeres dos epitáfios a gravar.
Documentos a apresentar: Enterramento; cópia do boletim de óbito
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