CMPV103/1
Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal
da Praia da Vitória

(Nome completo) ______________________________________________________,
portador do BI/ID ___________________, contribuinte fiscal N.º __________________,
contacto N.º____________________, morador em _____________________________, n.º
_____, código postal _______ - ________, freguesia de ___________________, do Município
de Praia da Vitória.
Requer a V. Ex.ª o serviço marcado sob o n.º:
1.

- A concessão, por alvará, do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de
um metro e quarente e cinco centímetros quadrados, no talhão ______, do cemitério de
_______________________________, para:
1.1.

- Sepultura perpétua n.º ________ (parte nova/parte velha), para o(s) cadáver(es)
de _________________________________________________________.

1.2.

- Construção de um jazigo de família, de acordo com o alinhamento a definir e
projecto que ___________________________________________________.

2.

- Licença por ________ dias, para proceder à construção de:
2.1.

- Um jazigo com as medidas ______________ por ____________ metros, no
talhão ______ do cemitério de ___________________________________.

(Alvará N.º _________ de ________) conforme
2.2.

projeto;

desenho, que junta.

- Revestimento em __________________ da sepultura perpétua N.º ________
(parte nova/parte velha), talhão N.º _______, com alvará N.º _______, de ________.

3.

- O averbamento no alvará N.º _________, de __________, do direito de propriedade,
por herança que lhe é conferido pelos documentos que junta (de
jazigo).

sepultura perpétua;

4.

- Autorização para poder transferir o direito que lhe é conferido pelo alvará N.º _______
de ______________, para _________________________________________, residente
em ________________________________, a quem cedeu os direitos.

5.

- Autorização para:
- Na sepultura, N.º ________, talhão N.º ________, (parte nova/parte velha), cujos
direitos lhe pertencem conforme alvará N.º ________, de _________, proceder a:
- Colocação de lápide;

colocação de epitáfio;

- Colocação de grade;

construção de murete ou bordadura;

- Reparação;

6.

pintura;

construção de cruz.

_______________.

- ____________________________________________________________________.

Pede deferimento,

Praia da Vitória, _______ de _________________ de ________

O Requerente,
______________________________

