
Ex.mo Senhor

Presidente da Junta de Freguesia de

Talhadas

Nome  _____________________________________________de_______  anos  de

idade,  estado  civil  _______________________,  com  a  profissão  de

____________________________,contribuinte  nº_____________________,residente

na rua _____________________________________________, nº_________, do Lugar

de _______________________, Freguesia de ___________________, por falecimento

de  ___________________________________________  que  foi  concessionário  do

mausoléu  a  que  corresponde  a  sepultura  nº____,  do  talhão  ________  e  alvará  nº

_________, no Cemitério Paroquial / Senhora da Graça, ou cuja aquisição foi feita em

____/___/_____  requer  a  V.  Ex.ª,  se  digne  efectuar  o  averbamento  em  nome  do

requerente,  que  é  (Parentesco  Familiar)____________________,  que  passará,  para

todos os efeitos legais, a ser titular da concessão efectuada.

                                                          PEDE DEFERIMENTO

Talhadas, ____de_______________de  _______

                                                                            O REQUERENTE, 

____________________________________

           CONCORDAMOS

Assinatura de outros herdeiros

Nota: anexo fotocópia dos Bilhetes de Identidade ou Cartão de Cidadão

Junta de Freguesia de Talhadas
Entrada do Requerimento
Nº________________
Data ___/___/______



Ex.mo Senhor                                                                       

Presidente da Junta de Freguesia de

Talhadas

ASSUNTO: Concessão de Terreno no Cemitério da Senhora da Graça

Nome: _____________________________________________________________

Contribuinte:   ____________________  Estado Civil: _______________________

Bilhete de Identidade: ______________________ Data Emissão:___/___/_____

Cartão do Cidadão: ______________________ Data Validade:___/___/_____ 

Residência:_______________________________________________________

Código Postal:__________________ Localidade:_________________________

Telefone:________________________  Telemóvel _______________________

        Requer a V. Exª, na qualidade de ____________________________ e nos termos

do  artigo  41º  do  Regulamento  sobre  o  Cemitério  Paroquial/Senhora  da  Graça,  da

Freguesia de Talhadas, aprovado a ___ de _____________ de ______, a concessão, por

alvará,  do  direito  à  ocupação  permanente  de  terreno/  Sepultura  Perpétua/Jazigo  de

Família

Localização: Cantão:________   Fila ______  Nº de Campa _____________

INUMAÇÕES NESTA LOCALIZAÇÃO

Nome:_________________________________________________________________

Data nascimento___/___/______                                 Falecido a :___/___/________

Inumação efectuada em ___ de __________________ de ________

                            PEDE DEFERIMENTO

                                    Talhadas, ___/___/______

__________________________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Alvará de Concessão de terreno Nº _________  de ___/___/_________

Registo Nº ______  Livro:_________   Valor:____________Pago pela Guia 

Nº__________de___/___/___ 

Junta de Freguesia de Talhadas
Entrada do Requerimento
Nº________________
Data ___/___/______

__DEFERIDO
O Presidente da Junta 
de Freguesia,
___/___/______
________________

Junta de Freguesia de Talhadas
Entrada do Requerimento
Nº________________
Data ___/___/______


