
 
  
 

 
 
 
 
 

CEMITÉRIOS 
- REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO, REVESTIMENTO, AVERBAMENTOS, 2.ª VIA DE ALVARÁ E TRASLADAÇÃO DE OSSADAS -

Requerente 

Nome   

Morada   

Freguesia    Lugar    Código Postal     

Contribuinte   BI/CC    Válido até   

Telefone    Telemóvel   Fax   

E‐mail   

Na qualidade de   
 

Objecto do pedido 

Vem requerer a V.Ex.ª o que adiante se assinala com um  e relativamente ao Cemitério __________________________.

(1) -  A concessão, por alvará, do direito à ocupação permanente do Coval nº________, ________ Quarteirão, ________ 

Talhão, Lado _________________________________ 

 

(2) -  A concessão de licença para revestir a _________________ o Coval nº________, ________ Quarteirão, ________ 

Talhão, Lado _________________________________ 

 

(3) -  A autorização para trasladar os restos mortais de ________________________________  

           do Coval nº ________,  _________ Quarteirão, _______ Talhão, Lado _______________  

           para o Coval nº________, _______ Quarteirão, _______ Talhão, Lado ________________ 

 

(4) -  A 2.ª Via do alvará, do direito à ocupação permanente do Coval nº________, ________ Quarteirão, ________ 

Talhão, Lado _________________________________ 

 

(5) -  Averbamento do alvará, do direito à ocupação permanente do Coval nº________, ________ Quarteirão, ________ 

Talhão, Lado _________________________________ 

 

O requerente era (grau de parentesco) ______________ de ________________________________________________ 

que se encontrava no referido coval. 

 

 

 

Pede Deferimento, 

Figueira da Foz, ____ de __________________ de _________ 

 
_____________________________________________________ 

(assinatura do requerente) 
 

A PRENCHER PELOS SERVIÇOS 
 

Conferi a assinatura pelo CC/BI n.º  válido até              /       /        .  O funcionário  

Apreciação paga pela Guia n.º:  No valor de € Data                /         /         
 
 

Exmo. Sr. Presidente 

da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
Departamento Municipal Administrativo e Financeiro 

Registo N.º: 
Data: 
Registado por: 

SGD 



 

 

 

 

Anexar 

 

 

 

 (1) (3) (4) - Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão;  

 (2) - (*) a cimento   Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão; 

         (**) a mármore   Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ; Desenho à escala de 1/20 ; 
Memória descritiva assinada por técnico inscrito na ordem; 

 (5) -  Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ; Alvará a averbar ; Em caso de falecimento do 
titular do alvará deverá apresentar-se a habilitação de herdeiros ou outro documento equivalente. 

Informações 
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