
 

 
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto 

REQUERIMENTO PARA CEMITÉRIO - DIVERSOS 
 
 Nº. DE CONTRIBUINTE  
  

NOME:  
MORADA  
CÓDIGO POSTAL    FREGUESIA   
TELEFONE  FAX E-MAIL  
PROFISSÃO  C.A.E. 

ESTADO CIVIL  CONTACTO 

B.I. NÚMERO   DATA EMISSÃO ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERA DEFERIMENTO, O REQUERENTE, 

AOS________/________/________   

(1) Cimento, mármore, etc. 
(2) Indicar na sepultura ou no jazigo. 
(3) Conforme os casos, um jazigo ou uma sepultura perpétua. 
(4) Nome a quem foi vendido, cedido, etc. 
(5) Gratuitamente ou por venda. 
(6) Espaço para descrever outras hipóteses ou pretensões, nomeadamente os dizeres dos epitáfios a gravar. 

 

Vem requerer a V. Ex.ª o que adiante se assinala com um ⌧ e relativamente ao cemitério de _____________: 
1 -  A concessão, por alvará, do direito à ocupação permanente do seguinte terreno: 

1.1 -  Com a área de _________m2 (_______X______ml), correspondente ao coval n.º _______, fila 
________, talhão ________, destinado a sepultura perpétua. 
1.2 -  Com a área de _________m2 (_______X______ml), situado no talhão _______, destinado à 
construção de um jazigo de família. 

2 -  A concessão de licença por ________ dias, para proceder à construção de: 
2.1 -  Um jazigo, com a área de _________m2 (_______X______ml), no talhão ________ (alvará de 
concessão n.º ____________, de _____/_____/_______), conforme:  projecto;  desenho que junta. 
2.2 -  Revestimento em (1) _____________________________ da sepultura perpétua n.º ______, 
talhão ______, fila ______ (alvará de concessão n.º ____________, de _____/_____/_______). 

3 -  Autorização para: 
       N______(2) ______________________, n.º _____, fila _____, talhão _____ cujos direitos lhe pertencem, 
conforme alvará n.º ____________, de _____/_____/_______), proceder a:  Colocação de lápide;  
Colocação do epitáfio com os dizeres constantes de 6;  Colocação de grade;  Construção de murete ou de 
bordadura;  Colocação de cruz;  Reparação;  Pintura;  ___________________________. 
4 -  O averbamento do alvará n.º _____________, de _____/_____/_______, do direito de propriedade, por 
herança que lhe é conferido pelos documentos que junta ( de  sepultura perpétua;  jazigo). 
5 -  Autorização para poder transferir o direito que lhe é conferido pelo alvará n.º ____________, de 
_____/_____/_______, sobre (3) _______________________________________ de ____________________ 
para (4) _________________________________________________________________________, residente 
em ________________________________________________, a quem cedeu (5) ______________________ 
os direitos. 
6 -  - (6) ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________. 
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