CEM.12

REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE AVERBAMENTO EM ALVARÁ DE:
JAZIGO PARTICULAR / SEPULTURA PERPÉTUA
Exma. Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Queluz-Belas
REQUERENTE:
Nome _______________________________________________________________________________________________________
Contribuinte nº:______________________________, Residente em _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
Localidade_____________________________________, Código Postal _____________ - ___________ ________________________,
com o telefone nº _________________________, e-mail ___________________________________________@_________________,
Nascido (a) em _____________ / ______________ / ____________________, portador do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão
nº________________________________________________________, válido até ___________ / ____________ / _______________,
 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.

VEM, NA QUALIDADE DE:
 Testamenteiro, em cumprimento de
disposição testamentária

 Cônjuge Sobrevivo

Pessoa que residia com o falecido em
condições análogas às dos cônjuges

 Herdeiro

 Familiar

 Outra ________________________________

REQUERER A V.EXA. QUE SE DIGNE AUTORIZAR O AVERBAMENTO DE:
 Transmissão por Herança

 Outras formas de transmissão

EM:
 Jazigo Particular / Mausoléu nº _________________

 Sepultura Perpétua nº ___________do Talhão _____

No Cemitério Paroquial de  Queluz /  Belas,
em nome de: _________________________________________________________________________________________________
para o nome de: _______________________________________________________________________________________________
Pede deferimento,
__________________, ________de ________________ de 20_____
O Requerente
_____________________________________________
Despacho:

CEM.12
Documentos anexos ao presente requerimento:
 Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou Passaporte de todos os beneficiários da transmissão,
Cartão de Contribuinte,
 Documento Simplificado de Habilitação de Herdeiros,
 Comprovativo de Participação de Transmissões Gratuitas (Modelo 1)
 Alvará Original do Jazigo / Sepultura Perpétua

Notas: Os presentes dados irão ser objecto de tratamento informático, tendo o requerente direito de informação nos termos
do nº 1 e 2 do Artº 10 da Lei 67/98 de 26.10.1998, a qual transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 95/46/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados – Lei da Proteção de Dados Pessoais.
Direito à Informação
• Responsável pelo tratamento → Presidente da Junta.
• Finalidades de tratamento → Tratamento informático do processo do (a) requerente.
• Destinatários ou categorias de destinatários dos dados → Serviços da Freguesia interventores no processo.
• As respostas aos dados integrantes no formulário são obrigatórias sob pena de indeferimento do pedido.
• Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo requerente até despacho por parte do decisor político,
sendo que, após esse momento qualquer alteração implica apresentação de novo pedido.

Base Legal:
▪ Decreto-lei 411/98 de 30 de Dezembro com as alterações vigentes;
▪ Regulamento dos Cemitérios de Queluz e Belas, aprovado pela Assembleia de Freguesia em 29 de Maio de 2014
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…………………………………………………………………………………………………………………...……………
(A preencher pelos Serviços)

Conferi os documentos: (assinatura legível) _______________________________________________________________________
Jazigo Particular / Sepultura Perpétua Nº:_________________________________________________________________________

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO

Assunto: Averbamento em Alvará (Jazigo Particular / Sepultura Perpétua)

Assinatura do funcionário: __________________________________________________________

Categoria: ___________________________________ Data: ________ / ________ / ___________

