
PEDIDO - CEMITÉRIOS

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

Freguesia: ..................................................................................................................... Código Postal: ...........................................................

NIF / NIPC: .........................................

Telefone: .............................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Telemóvel: ............................................. Fax: ..............................................................................

Nº de Identificação Civil: ........................................... Validade: ............................................

IdentificaçãoA

Exposição do PedidoB

Requerer a V. Ex.ª, na qualidade de (1) ................................................................................................. e nos termos do Regulamento 

dos Cemitérios Municipais do concelho de Odemira:
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05 06 07

08 09 10

11

12
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Despacho Registo de Entrada

NIPG: ................................................

Data: .................................................

Processo nº: ...................................

............................................................

O Funcionário

01 Inumação

Inumação de Ossadas Inumação de Cadáver

Sepultura

Temporária Perpétua:          Talhão ..................... Secção ................. Sepultura nº ..................

Alvará nº .............................. de .......................................................

Jazigo            Talhão ........................ Secção ........................... Sepultura nº ..............................  

Alvará nº ............................................... de ................................................................

Local de consumação aeróbica

no Cemitério Municipal      

de ......................................................................................................................................... , falecido a ............ de ............................................

de ........................ , que foi morador em ........................................................................................................................................................... ,

filho de .................................................................................................. e de .........................................................................................................

(1) Qualquer das situações previstas no artigo 3.º do Regulamento do Cemitério Municipal de Odemira (testamenteiro, cônjuge sobrevivo, pessoa que residia com o 
falecido em condições análogas às dos cônjuges, herdeiro, familiar ou qualquer outra situação)

Odemira Boavista dos Pinheiros Longueira/Almograve
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Colocação de Campa

Transladação de cadáver/ossadas

Sepultura

Temporária Perpétua:          Talhão ............................. Secção .................... Sepultura nº ...................

                           Alvará nº ........................................... de .......................................................

Jazigo            Talhão ........................ Secção ..................... Sepultura nº ...................  Sepultura/Jazigo nº ........................   

                       Alvará nº ............................................... de ................................................................

Local de consumpção aeróbica

de ......................................................................................................... , falecido a .............. de ............................................ de ........................ , 

que foi morador em .............................................................................................................................................................................................. ,

filho de .................................................................................................. e de ......................................................................................................... ,

a fim de ser inumado, no cemitério de 

Gavetão/0ssário nº ..............................

Sepultura Perpétua          Talhão .......... Secção .......... Sepultura nº .......... Alvará nº ................... de ...............................

Jazigo       Talhão ......... Secção ......... Sepultura nº ......... Sepultura/Jazigo nº ......... Alvará nº ............... de ....................

Gavetão/0ssário nº ..............................

Permuta de alvará de sepultura perpétua: Sim Não

Declara ainda que, no caso da existência de taxas, sujeita-se às mesmas com carácter: Anual Vitalício

Campa em mármore/granito Cercadura em alvenaria

Sepultura

Temporária Perpétua:          Talhão ............................. Secção .................... Sepultura nº ...................

                           Alvará nº ........................................... de .......................................................

Na qual se encontram sepultados os restos mortais de ........................................................................................................................... ,

falecido a ........... de ...................................................... de ....................... , que foi morador em ...................................................................

................................................................................................................. filho de .....................................................................................................

e de .............................................................................................................................................................................................................................

Observações:

Sendo a campa temporária e de propriedade municipal, o requerente declara ainda que, findo o prazo legal para a 
exumação e quando o Município o solicitar, se compromete a proceder ao levantamento da campa não exigindo para tal
qualquer  tipo de compensação.

Outro

Juntando para o efeito os seguintes documentos obrigatórios:

- Fotocópia de alvará da sepultura perpétua

- Alvará de sepultura perpétua, no caso de permuta

Epitáfio

- Conforme planta em anexo

Cedência de terreno/coval para sepultura perpétua 

No cemitério municipal de .................................................................................................. , coval ...................................................................

talhão ..................................................... onde se encontra inumado .............................................................................................................. ,

falecido em ...................................................................................

No cemitério municipal de .................................................................................................... , inumado em ...................................................

No cemitério municipal de ...................................................................................................................................................................................

Odemira Boavista dos Pinheiros Longueira/Almograve

................................................................................
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assinatura
01 02O Requerente: ............................................................................................................................................ Data: ..............................................

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de honra, que na instrução do presente
pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido.

Pedido de DeferimentoD

Autorização para construção de jazigo

No cemitério municipal de ........................................................................................................ , nº ...................................................................

Juntando para o efeito os seguintes documentos obrigatórios:

- Alvará de cedência do terreno (lote) do jazigo

- Projeto de jazigo elaborado por técnico qualificado

Averbamento de alvará

Averbamento para seu nome Averbamento para nome de todos os herdeiros

Em alvará de sepultura perpétua ou jazigo, com o nº ....................................... emitido em ..............................................., referente

ao cemitério municipal de .............................................................................................................................., coval .........................................

talhão .....................................................

Juntando para o efeito os seguintes documentos obrigatórios:

- Habilitação de herdeiros/relação de bens

- Declaração dos herdeiros a prescindir da sua parte da herança a favor do requerente (caso se aplique)

- Original do alvará ou pedido de 2ª via do mesmo se for o caso

Outra situação

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoC
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