
RESOLUÇÃO
   ___________DEFERIDO REGISTO DE ENTRADA
  _______________
  _______________

 conforme a informação.   Em  _____/_____/_______

   Em ____/____/_____        __________________________________________ O funcionário 

 _________________   _______________________

      ___________________________________________________________, estado civil  _____________________,
profissão  __________________________________________ contribuinte fiscal n.º __________________________

município de ______________________________, na qualidade de ____________________________, vem requerer

                 Talhão _________, destinado a sepultura perpétua.

                 um jazigo de família.

                 direitos lhe pertencem, conforme Alvará n.º ________, de _____/_____/_______, proceder a:

                 de _____/_____/_______ sobre _______________________________________________________de
                 ____________________ para ________________________________________________, residente em
                 __________________________________________, a quem cedeu _____________________________ 
                 os direitos.

                 ____________________________________________________________________________________   

Pede deferimento
______________________________________, _________ de __________________ de 2_________

O requerente ______________________________________________________________________

Satisfeito o pedido em _____/_____/_______:

       Exmo Senhor
 N.º ________   Liv.º ________

       Presidente da _____________________________  Proc.º N.º ______________

ASSUNTO:  CEMITÉRIO – DIVERSOS

com residência/sede n ____________________________________________________________________________,
n.º ______, _____.º andar, na localidade de _____________________________ (código postal _________  ______,
_______________________ telef. ________________), freguesia de  ______________________________________,

a V.ª Ex.ª o que adiante se assinala com uma  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 _______,

          1.2 - - Com a área de ______m² (____x____ml.), situado no talhão ________, destinado à construção de 

      2 -  - A concessão de licença, por ______ dias, para proceder `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 _____________________ da sepultura perpétua n.º _______, talhão ________,
                 Fila _____________(alvará de concessão n.º ___________, de ____/____/_______).
       3 - - Autorização para:
            - N ________________________________, n.º ________, fila n.º _____, talhão n.º ___________, cujos

            - 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 no 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

       6 - - ____________________________________________________________________________________

Licença – Taxa – alvará – n.º ___________/_______,  ________,_____ €. O funcionário ________________________


	Folha1

