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PEDIDO DE 2ª VIA DE ALVARÁ
REFERENTE AO CEMITÉRIO DE:

QUELUZ



BELAS



1º Concessionário(a)
Eu (Nome) ________________________________________________________________________________________ NIF
nº __________________________________________

na qualidade de __________________________________ ,

portador(a) do BI/ Cartão de Cidadão n.º(1) ___________________________ Válido até _______ / ________ / _______
Residente em (morada completa) _______________________________________________________________________
________________________________________________________ Com o n.º de telefone ______________________ ,

 Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD, de acordo com o
Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, aprovado em 27 de Abril de 2016 e entrada em vigor a 25 de Maio de
2018, obrigatoriamente.
Venho requerer a V.ª Exa.ª que seja emitida uma 2ª via do Alvará da Sepultura Perpétua/ do Jazigo Particular (riscar o que não
interessa) n.º ____________________ , do(a) qual sou Concessionário(a), em virtude do original se ter extraviado.

2º Concessionário(a)
Eu (Nome) ________________________________________________________________________________________ NIF
nº __________________________________________

na qualidade de __________________________________ ,

portador(a) do BI/ Cartão de Cidadão n.º(1) ___________________________ Válido até _______ / ________ / _______
Residente em (morada completa) _______________________________________________________________________
________________________________________________________ Com o n.º de telefone ______________________

 Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD, de acordo com o
Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, aprovado em 27 de Abril de 2016 e entrada em vigor a 25 de Maio de
2018, obrigatoriamente.
Venho requerer a V.ª Exa.ª que seja emitida uma 2ª via do Alvará da Sepultura Perpétua/ do Jazigo Particular (riscar o que não
interessa) n.º ____________________ , do(a) qual sou Concessionário(a), em virtude do original se ter extraviado.

__________ de ____________________________ de ________ (Data)

______________________________________________________ (Assinatura do 1º Concessionário)
______________________________________________________ (Assinatura do 2º Concessionário)

A Presidente
________________________________ , _______ / ______ / ______ (Data)
Paula Alves
(1) Incluir fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do(s) requerente(s) junto ao presente documento.
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