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A preencher pelos serviços  
  

N.º Requisição:
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CEMITÉRIO

Data de Entrada:

 

 
 

Exmo(a). Senhor(a) Presidente da Junta de Freguesia de Angeja,

I. REQUERENTE

Nome:

NIF            BI/CC/Pass/TR             

Emitido por: Válido até: / /

Data de Nascimento: / / Natural da Freguesia:

Concelho: Distrito: País:

Morada:

Código Postal     -    Localidade:

Telefone: Telemóvel: Email:

Requer, nos termos legais:

CONCESSÃO DE TERRENO

TERRENO PARA SEPULTURA/JAZIGOS

Sepultura Jazigo: ______________ , talhão: ______________ do cemitério ______________ , com carácter de perpetuidade

TERRENO ENTRE SEPULTURAS

Entre as sepulturas nº. ______________ e ______________, do talhão ______________ do cemitério ______________.

TERRENO ADICIONAL PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIGO

Área ___________ m2, para a construção do jazigo nº. ______________, do talhão ______________ do cemitério ______________.

TRANSMISSÃO DE SEPULTURAS OU JAZIGOS PERPÉTUOS

A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO POR ATO ENTRE VIVOS

Sepultura Jazigo: ______________ , talhão: ______________ do cemitério ______________.

O AVERBAMENTO EM SEU NOME

A:

Sepultura Jazigo: ______________, talhão: ______________ do cemitério ______________.Do alvará nº. ______________,

Adquirida a:

herança / compra /Por: doação / outra forma de detenção (especificar qual):



INTERVENÇÃO EM SEPULTURAS/JAZIGOS

Sepultura / Jazigo: ______________ , talhão: ______________ do cemitério ______________.

Restituição de pedras tumulares

 Retirada dos seguintes objetos (ornamentação ou culto):

Colocação de sinais funerários conforme desenhos ou fotografias anexos, com indicação das medidas:

Obras de escassa relevância urbanística, conforme desenhos anexos, com indicação das medidas:

Outro:

 INUMAÇÃO, CREMAÇÃO, EXUMAÇÃO E TRASLADAÇÃO

Inumação do Cadáver Exumação do Cadáver 

em: 

Cremação do Cadáver / Ossadas Trasladação do Cadáver / Ossadas

Às ______________  horas do dia _______ de ______________ de _______ no Cemitério/Centro Funerário de: ________________.

FALECIDO

Nome:

que se encontra no Cemitério/Centro Funerário de: ________________________________ Concelho: __________________________

Jazigo Particular / Jazigo Municipal / Sepultura Perpétuada / Sepultura Temporária / Aeróbia

Ossário Particular / Ossário Municipal / Columbário / Cendrário

Nº. ______________ Secção ______________ Rua: _________________________________________________________________.

Desde ______________ de ___________________ de ______________________.

e se destina ao Cemitério/Centro Funerário de: _______________________________________ Concelho ______________________.

a fim de ser:

Jazigo Particular / Jazigo Municipal / Sepultura Perpétuada / Sepultura Temporária / Aeróbia

Ossário Particular / Ossário Municipal / Columbário / Cendrário

Inumado em:

Colocado em:

Nº. ______________ Secção ______________ Rua: _________________________________________________________________.

As cinzas entregues à Agência Funerária                                              As cinzas entregues ao requerente 
 

 

                                                                                              
     Assinatura do requerente

Angeja, ________ de ________________ de ___________            _____________________________________________________

              Autorizo expressamente que a Junta de Freguesia de Angeja efetue o tratamento dos meus dados pessoais para os efeitos indicados no presente
              requerimento.

Pede deferimento,

DESPACHO (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

O Presidente da Junta de Freguesia de Angeja
______ de ________________ de ___________            _____________________________________________________

DESPACHO _____________________________
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