Exma. Senhora Presidente
da Câmara Municipal de Mirandela
CEMITÉRIOS – CONCESSÃO / AVERBAMENTO / 2ª VIA
REQUERENTE / REPRESENTANTE
Nome

N.º Contribuinte

Morada
Localidade

Código Postal

Documento
Identificação
Endereço
Electrónico

Telefone

-

Telemóvel

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado.
Testamenteiro

Cônjuge sobrevivo

Herdeiro

Familiar

Na qualidade

Pessoa que residia com o falecido em
condições análogas às dos cônjuges
Mandatário

Outro

PEDIDO
Ao abrigo da legislação em vigor, vem requerer a V. Exa. a Concessão, nos termos abaixo identificados:
Cemitério Mirandela
N.º Sepultura

Cemitério de Golfeiras
Fila /Arruamento

Talhão

Nome completo do falecido
Residência à data da morte
Data do
falecimento

Estado civil

/__/

Em nome de
Ao abrigo da legislação em vigor, vem requerer a V. Exa. o Averbamento, nos termos abaixo identificados:
Alvará n.º

Existem cadáveres ou ossadas no jazigo/sepultura?

Sim

Não

Nome completo do titular de alvará
Para o nome de
Ao abrigo da legislação em vigor, vem requerer a V. Exa. a 2ªVia, nos termos abaixo identificados:
Cemitério Mirandela
N.º Sepultura

Fila /Arruamento

Cemitério de Golfeiras
Talhão

Alvará n.º

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Existindo cadáveres ou ossadas no jazigo/sepultura, declaro, sob compromisso de honra, conservá-los.

PO.10_PROC.01_IMP.01

Página 1 de 2

INFORMAÇÃO

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Concessão:
Documento comprovativo - Certidão de habilitação de herdeiros, de partilha, de sentença judicial no âmbito de um
processo de inventário ou que homologue a partilha, ou outro documento legalmente apto a fazer prova de tal qualidade.
Caso o pedido de concessão seja feito a título individual deve o requerente apresentar documento subscrito pelos restantes
co-herdeiros no qual expressamente manifestam a sua renúncia a tal direito.
Averbamento:
Documento comprovativo - Certidão de habilitação de herdeiros, de partilha, de sentença judicial no âmbito de um
processo de inventário ou que homologue a partilha, ou outro documento legalmente apto a fazer prova de tal qualidade.
Caso o pedido de averbamento seja feito a título individual deve o requerente apresentar documento subscrito pelos
restantes co-herdeiros no qual expressamente manifestam a sua renúncia a tal direito.
Apresentação do Alvará
O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, informando o cidadão da sua correcta ou incorrecta
instrução mediante os documentos instrutórios apresentados.
PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

/__/____

Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber assinar, mediante fotocópia de documento de identificação.

NOTAS

O Técnico de Atendimento
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Data

/__/____
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