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Exmo. (a) Senhor (a) Presidente        Registo n.º: 

da Junta de Freguesia de Avanca       Data: 

           Registado por: 

 

 

Cemitério da Junta de Freguesia de Avanca 

Sepulturas - Concessão, Revestimento, Modificação ou Averbamento de Titulares 

 

Identificação do Requerente:  

 

Nome …...…………………………………………………………………………………………….. 

Morada ………………………………………..…………...……… Código postal  …..…….-……… 

BI/CC n.º ……………………….…  NIF  …………………………....Telefone ……………………. 

Telemóvel ………………………E-mail …………………………………………………………..… 

 

Objetivo do pedido 

 

Vem requerer a V. Ex.ª o que adiante se assinala com um X e relativamente ao cemitério - Avanca 

1 -  …..   concessão da Sepultura n.º ….. do Talhão …..  ………………………………………….... 

2 -  …..   revestimento da Sepultura n.º ….. do Talhão …..  …………………………………………. 

3 - …..    modificação da Sepultura n.º ….. do Talhão …..  …………………………………………. 

4 - …..    averbamento de titulares da Sepultura n.º ….. do Talhão …..  …..………………………… 

5 -  …..  outros motivos, informações (descrever o pretendido) ………………….…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Avanca, ……………………………………………….                            Pede deferimento 

 

________________________________ 
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Anexar 

(1) (2) (3) (4) (5) – Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão 

(2) (3) (4) (5) – Cópia do Alvará da Sepultura 

(4) – Documento que justifique o averbamento de titulares da Sepultura 

 Outras Informações 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Consentimento | Proteção de Dados 

           nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara 

por sua livre, esclarecida, especifica e inequívoca vontade autorizar a utilização dos seus dados 

pessoais para os efeitos previstos neste requerimento, permitindo o seu tratamento em ficheiros de 

dados pessoais informatizados ou manuais. 

nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara 

por sua livre, esclarecida, especifica e inequívoca vontade autorizar que os seus dados pessoais 

constem da base de dados da Junta de Freguesia. 

 nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados 

declara por sua livre, esclarecida, especifica e inequívoca vontade autorizar a manutenção dos seus 

dados pessoais nos termos e pelos prazos fixados no Regulamento Arquivístico para as Autarquias 

Locais, aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 

1253/2009, de 14 de outubro. 

 

 


