Cemitério
Diversos

Requerimento nº ______ , _____/_____/_____
Guia n.º________ Funcionário: __________

Exmo. Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel
REQUERENTE / COMUNICANTE

Nome ____________________________________________________________________ estado civil _________________

Rua Dr. Medeiros Galv ão, n.º1, 8150-146 S. Brás de Alportel | Tel 289 842 174 | Fax 289 842 175 | email: geral@jf -sbrasalportel.pt

Morada ________________________________________________ - _________________________ NIF _______________
Documento Identificação ______________ n.º _____________ válido até ____/____/_____ Telefone _________________
PEDIDO
Vem na qualidade de:

(1)_____________________________

requerer nos termos legais:

Licença por _____ dias para proceder à construção de jazigo com as medidas de ____ x ____ metros no talhão _____
do Cemitério de S. Brás de Alportel (Alvará n.º_______ de ____/____/____) conforme projecto (desenho que anexa).
Encerramento à face/recuada a ____ cms/duas ordens azulejos/à vista da catacumba n.º______, bloco _____,
lado_____, fila _____
Colocação de floreira ou forra em catacumba n.º______, bloco _____, lado_____, fila _____
Utilização da câmara frigorifica por ____ dias para restos mortais de _________________________________________
Reabertura do Cemitério para além do encerramento diário normal.
Utilização de capela para restos mortais de __________________________________________________
Depósito de ossadas de ________________________________no Jazigo da Junta de Freguesia n.º ____ lado ______
Emissão de 2.ª via do alvará n.º _________ de ___/___/_____
Averbamento do Alvará n.º _________ de ___/___/_____, em nome de ______________________________________
para ______________________________________________ do direito de propriedade por: Compra | Venda | Doação
| Herança | que lhe é conferida pelos documentos que se anexa.
Obras de melhoramento e conservação na Sepultura n.º _______, bloco/talhão _______ fila ______ lado ______
_________________________________________________________________________________________________
Outros ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
DESPACHOS

Pede

Pede deferimento;

_
___

_____ de _________________ de _______
(1)

O

Requerente
__________________________________________

(assinatura do requerente/comunicante ou outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar)

Qualquer das situações previstas no art.º3 do Decreto-Lei n.º411/98 de 30 de Dezembro

