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CEMITÉRIOS – AVERBAMENTOS E SEGUNDAS VIAS
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
DO/A REQUERENTE

Nome *
Morada *
Freguesia *
Código Postal*

-

Localidade

Nº de Identificação Civil *
Tipo *

Válido até *

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

/

Vitalício

Sim

Não

Passaporte

Outro
N.º de Identificação Fiscal *

Singular

Telefone *

Coletiva (1)

Telemóvel *

Fax

Email
Na qualidade de:

Testamenteiro, em cumprimento de disposição

Qualquer herdeiro

testamentária
Cônjuge sobrevivo

Qualquer familiar

Pessoa que residia com o falecido(a) em condições

Qualquer pessoa ou entidade

análogas às dos cônjuges
Preencha de forma legível e sem abreviaturas. * - preenchimento obrigatório. (1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou colectiva.
Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade e apresentar documento que a tanto o autoriza.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPARTIMENTO (2)

Compartimento n.º

Jazigo Municipal

Sepultura n.º

Perpétua

Jazigo Particular
Ossário Municipal
Ossário Perpétuo
(2) Assinalar com X a opção pretendida.

DO PEDIDO (3)

Requer a V.Ex.ª
O Averbamento do Alvará n.º

de

/

/

, em nome de

para
por transmissão do direito de concessão por:

Compra/venda

Averbamento do ossário perpétuo n.º de

Doação
de

Herança.
/

/

, em nome

de
para
por transmissão do direito de concessão por:

Compra/venda

Doação

Herança.
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Averbamento de:

Jazigo Particular

Sepultura perpétua

Jazigo Municipal
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Se for casado indique:
Nome do cônjuge:
Regime de Bens:
Emissão de 2.ª via do Alvará
Fotocópia autenticada do Alvará
(3) Assinalar com X a opção pretendida.

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados.
Assinale com uma cruz (X) os documentos que anexa ao seu processo.
1. Documento comprovativo da titularidade do direito (habilitação de herdeiros ou relação de bens).
2. Outros documentos que o requerente considere necessários e esclarecedores da sua pretensão.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
MEIOS DE NOTIFICAÇÃO

Autorizo o envio de eventuais notificações referentes ao procedimento iniciado pelo presente requerimento
para o seguinte endereço eletrónico:
E-mail
Solicito que as notificações referentes ao procedimento iniciado pelo presente requerimento, sejam dirigidas a:
Nome/Designação
Morada
Freguesia
Código Postal *

-

Localidade

Telefone
O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
Tavira, /

/

/
O/A Requerente

Assinatura do/a requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar
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