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Exmo. Senhor Presidente da Freguesia de Santiago do Escoural, 
 

I - REQUERENTE 

Nome: 

C.C./B.I. n.º: Válido até: 

NIF: Data Nascimento: 

Passaporte n.º: Válido até: Emitido por: 

Filho de: 

E de: 

Natural de: 

Profissão: Estado Civil: 

Morada: 

Código Postal: Localidade: 

Residente nesta morada desde: 

Email: Telef./Telem.: 

 

II - REQUER 

A) ATESTADO/DECLARAÇÃO/CERTIDÃO: 

□ Residência □ Vida □ Situação Económica 

 
 

Inexistência de transportes públicos com distância entre localidades: da sua 
residência até   

□ Vivência em União de Facto  

□ Termo de identidade 

□ Outra:    
 

 
Obs.:  

 

 
 
 

______________________
______________________
______________________ 

□ Composição do Agregado Familiar 

Nome: 

Parentesco: C.C./B.I. n.º: Válido até: 

Nome: 

Parentesco: C.C./B.I. n.º: Válido até: 

Nome: 

Parentesco: C.C./B.I. n.º: Válido até: 

Nome: 

Parentesco: C.C./B.I. n.º: Válido até: 

Nome: 

Parentesco: C.C./B.I. n.º: Válido até: 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO 

A preencher pelos serviços: 

N.º Requisição:   

Livro nº:   
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B) CEMITÉRIO (Escoural / São Brissos): 

□ Inumação 

□ Ocupação temporária de campa 

□ Ocupação permanente de campa 

□ Concessão de gavetão I ossário - até 25 anos 

□ Exumação 

□ Ocupação de ossário em gavetão reservado por ossada/ base anual 

□ Ocupação de ossário em sepultura reservada por ossada/base anual 

□ Transladação 

□ Serviços de cemitério 

□ Sinais funerários 

□ Licença/colocação de lapide 

□ Licença de obras em sepultura e jazigos/Revestimentos Internos 

□ Cinzas 

□ Segunda via de alvará 

□ Averbamentos em alvará de sepultura. 

 

  

  

   Sepultura N.º________ 

  Cantão N.º ________ 

Obs.:   
 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

 

□ “Declaro que: 

- Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para efeitos de emissão do documento ora requerido. 
- Assumo perante a Freguesia de Santiago do Escoural ou quaisquer outras entidades oficiais a 
responsabilidade que possa advir das declarações por mim dadas, constantes do presente formulário. 
- Deslocar-me-ei aos serviços de Secretaria da Freguesia para proceder ao levantamento do documento 
ora requerido. 
- Tenho consciência de que as falsas declarações são punidas por lei.” 

Pede deferimento, O/A Requerente, 

 

 
Santigo do Escoural, _______ de ___________________ de 20__ 

 

A preencher pelos serviços: 

Assinatura do(a) funcionário(a): 
Taxa:    □Pago □Não Pago 

Levantado por:    

 , em:  /  /  . 

DESPACHO: 
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