
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
(1) riscar o que não interessa; 2) herdeiro ou outro; 3) assinatura do requerente, procurador, representante ou outro conforme BI

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 1

Nome
contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

 E-mail

 na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

OBJETO DO PEDIDO
Vem / vêm requerer a V. Exa.:

/ /se digne mandar averbar em seu(s) nome(s) o  Alvará datado de                                        da sepultura perpétua n.º

por motivo de

2.ª Via do Alvará da sepultura perpétua n.º        , em virtude de

Para tal junta os respetivos documentos:

 - Bilhete de identidade

 - Contribuinte ou Cartão do Cidadão

 - Alvará

 - Habilitação de herdeiros

 - Declaração de rescisão (se aplicável) (no caso de algum dos herdeiros não estiver interessado no averbamento deverá
apresentar a declaração em como prescindem do averbamento do alvará a favor dos interessados).

AVERBAMENTO DE ALVARÁ DE SEPULTURA/OSSÁRIO

Exmo. Senhor
Vereador da Câmara Municipal
de Monchique

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 2 (se aplicável)

Nome
contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

 E-mail

 na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 3  (se aplicável)

Nome
contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

 E-mail

 na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.



2-  -

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:

Remetido averbamento em / /

O ,

Pagamento efetuado

em / /      (Guia n.º )

O ,

Proceda-se em conformidade, mediante os respetivos pagamentos.

Em / /

O Vereador,

DESPACHO

OBSERVAÇÕES

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário

/ /

Pede deferimento Requerente(s) (3)

Monchique,  /  /
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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 2 (se aplicável)
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