Município de Baião
Câmara Municipal
CEMITÉRIO-CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA PERPÉTUA E
TEMPORÁRIA/OSSÁRIO/JAZIGO-AVERBAMENTO/2ºVIA DE
ALVARÁ/REALIZAÇÃO DE OBRAS
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Baião
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome
Contribuinte nº
com

, portador do C.C. Nº

morada/sede

Válido até

,

em

Freguesia de

, Concelho de

Código Postal

, Telefone

Telemóvel

, E-mail

na qualidade de

,
____________________________________________________________________________
PRETENSÃO
requer a Vª Exa,
Concessão de terreno para:
Sepultura temporária n0

do talhão n0

Sepultura perpétua n0

do talhão n0

Jazigo

n0

Ossário

,

para

deposição do cadáver por três anos)

deposição

dos

, falecido em

restos

mortais

de

.

*Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão

Averbamento:
No Alvará de Concessão nº
Ossário n0
Livro n0

da sepultura perpetua n0

, jazigo

, registado em nome de
para o nome de

*Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão e Alvará (original). Para classes sucessíveis: Habilitação de Herdeiros/Partilha/Inventário;

2ª Via do Alvará de Concessão:
Terreno para sepultura perpetua n0

do talhão nº

jazigo

Ossário n0

*Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão; Comprovativo da qualidade (1)
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Município de Baião
Câmara Municipal

Autorização para realização de trabalhos:
Sepultura perpetua n0

do talhão nº

jazigo

,

descrição de trabalhos a realizar:

*Documentos a apresentar: Cartão de Cidadão; Cópia do Alvará

Pede deferimento,

Aos,

O Requerente,

Ass. ________________________________________
(

)

NOTAS
(1)Testamenteiro, cônjuge sobrevivo ,pessoa que viva em condições análogas às de cônjuge, herdeiro, familiar ou
qualquer outra pessoa ou entidade, sucessivamente.

Enquadramento legal:
*Regulamento do Cemitério Municipal
*Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Baião – Tabela de taxas do ano em vigor.
* Disponíveis para consulta no portal do Município em www. cm-baiao.pt ;

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD-Regulamento
(EU) 2016/679)
O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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