
 

                

 TRANSMISSÃO 

 
 

 
  

   Nome  

  
   Morada  

  
   Código Postal  

  
   Telefone  

  
   BI/Cartão Cidadão  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA  

(A Preencher pelos serviços)  

Vem requerer a V. Exa. nos termos do Regulamento do Cemitério
Sepultura Perpétua n.º ___________, Talhão _________
proceder à transmissão da(o) referida(o) ______________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________, código postal __________ 
___________________, localidade _____________________________, telefone ____________
 
OBS: 
______________________________________________________________
___________________________________________________
 
Documentos necessários: 

 Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade / Número de Identificação Fiscal (NIF)
 Documento que comprove a titularidade do bem
 Documento que comprove o direito da concessão 
 Outros ____________________________________________

………………………………………………………………………………..

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

 

Objeto do Requerimento: 

TRANSMISSÃO POR ATO ENTRE VIVOS DE 
SEPULTURA OU JAZIGO 

  

Ex.mo Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de Mansores
Município Arouca 

  Freguesia  

Fax  Concelho  

Telemóvel  NIF 

   

 INFORMAÇÃO  

 (A Preencher pelos serviços)  (A Preencher pelos serviços)

Vem requerer a V. Exa. nos termos do Regulamento do Cemitério, na qualidade de proprietário(a) de: 
Sepultura Perpétua n.º ___________, Talhão ___________, do Cemitério desta freguesia, a necessária autorização para 
proceder à transmissão da(o) referida(o) _______________________________________
_____________________________________________________________________________, residente em 

__________________________________________________________________________, código postal __________ 
______, localidade _____________________________, telefone ____________ 

_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade / Número de Identificação Fiscal (NIF) 
Documento que comprove a titularidade do bem 
Documento que comprove o direito da concessão – Alvará de concessão 

utros __________________________________________________________________________________
 

PEDE DEFERIMENTO, 
O REQUERENTE, 

 
……………………………………………………………………………….. 

 
ssinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

 
Mansores, ____/____/________ 

POR ATO ENTRE VIVOS DE 

Presidente da Junta de Freguesia de Mansores 

 

 

DESPACHO 

(A Preencher pelos serviços) 

na qualidade de proprietário(a) de:  
, a necessária autorização para 

____________________________, a favor de 
_____________, residente em 

__________________________________________________________________________, código postal __________ - 

_________________________________________
 

_________________ 

ssinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar) 


