
 
 

ANEXO I 
 

Requerimento para Inumação ou Cremação 
 

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Guimarães 
 
 
Nome_____________________________________________________________________________ 

Estado Civil ______________________ Profissão __________________________________________ 

Residente em ______________________________________________________________________ 

Código Postal ________ - _____, com o B.I. n.º(1) ________________________ de ____/ ____/____ 

Arq. ____________________, número fiscal __________________________, vem na qualidade de (2) 

____________________________________ e nos termos dos artigos 3º e 4º do Decreto Lei n.º 411/98 

de 30 de Dezembro, requerer a V. Ex.a a _______________ (3) do cadáver em ________________ (4) 

no Cemitério Municipal de ____________________ (5) com o nome de ________________________ 

_________________________________________ estado civil à data da morte____________________ 

residência à data da morte ____________________________________________________________. 

 

Guimarães, __________ de __________________ de _______ 

 

(Assinatura) 

 

__________________________________________________________________ 

 

(1) Ou passaporte 
(2) Qualquer das situações previstas no art.º 3º 
(3) Inumação ou cremação. 
(4) Sepultura temporária, perpétua, gavetão ou jazigo. 
(5) Atouguia ou Monchique 
 

(A preencher pelos serviços) 

Informação 
 

De acordo com a legislação em vigor é de autorizar a 
Inumação pretendida para: 
 

Talhão n.º ________________ 

Sepultura n.º ____________ 

O Dirigente 

______________________________ 

 

Despacho  

Proceda-se à Inumação de acordo com a lei vigente. 
 
____/ ____/____ 
 

Por Delegação de Competência 
 

O Vereador 
 

______________________________ 
 

 
 
 
 



ANEXO II – (MOD – 18-B) 
 

Requerimento Trasladação de cadáveres e ossadas 
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Guimarães 
 
 
Nome_____________________________________________________________________________ 

Residente em ______________________________________________________________________ 

Código Postal ________ - _____, com o B.I. n.º(1) ________________________ de ____/ ____/____ 

Arq. ____________________, número fiscal __________________________, vem na qualidade de (2) 

____________________________________ e nos termos dos artigos 3º e 4º do Decreto Lei n.º 411/98 

de 30 de Dezembro, requerer a V. Ex.a a trasladação de_________________________________ com o 

nome de ____________________________________________________________________ estado 

civil à data da morte_________________________ Cartão de eleitor n.º__________________ 

residência à data da morte__________________________________________ CP_________ - _____  

que se encontra no Cemitério de _____________________________ Talhão n.º_________________ 

sepultura n.º ___________, destinando-se à inumação em: ___________________________________ 

________ Jazigo – Alvará n.º ________________       ________ Cremado 

________ Ossário – Título n.º _________       ____ Sepultura Perpétua  n.º ______ Talhão n.º ______ 

 

Guimarães, __________ de __________________ de ________ 

 

 

(Assinatura) 

 

________________________________________________________________ 

 
 
(1) Ou passaporte 
(2) Qualquer das situações previstas no art.º 3º 
 

(A preencher pelos serviços) 

Informação 
 

De acordo com a legislação em vigor é de autorizar 
a Trasladação pretendida para: 
Talhão n.º ________________ 
            Sepultura n.º ____________ 
Jazigo n.º _________________ 
            Ossário n.º _____________ 

 

O Dirigente 

 

 

Despacho  

Proceda-se à Trasladação de acordo com a lei 
vigente. 
 
____/ ____/____ 
 

Por Delegação de Competência 
 

O Vereador 
 
 

 



 
 

 
 

ANEXO III 
 
 
                                                          Folha n.º _____________ 
 
 
 

 

 
Alvará de Utilização e Ocupação N.º __________  

 

Registo n.º__________                                                  Ano de __________ 
  
_____________________________________________________________________________________________________,  
Presidente da Câmara Municipal de Guimarães. 
 

No uso da competência que me confere a alínea r) do n.º2 do Art. 68º da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, por meu Despacho de _______ de _____________________ de 20______ hei por 

conveniente conceder a (1) _____________________________________________ 

______________________________________  (2) __________________  (3) __________________ 

Residente em ______________________________________________________________________. 

O direito ao uso na aplicação a que é destinado e com sujeição às Leis e regulamentos da utilização e 

ocupação do _______ N.º __________ Letra _______ de (4) _______ categoria com (5) __________ 

Ossada(s) pelo período de (6) ____________________ ano(s) (7) ____________________________ 

 

Para que sirva de título ao concessionário e para todos os efeitos legais, passo o presente 

documento que assino e faço autenticar. 

 

Paços do Concelho, ____ de _______________________ de ________ 

 

O ________________________ 

____________________________ 
 

 COTA 
 
A receita da concessão deste gavetão no valor de 
_____________, foi liquidado através da guia N.º 
_____________ em ____/ ____/ ____ 
 

O Funcionário 
 
 

 
 

AVERBAMENTOS 
 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

____________________________________ 

(1) – Nome; (2) – Estado Civil; (3) – Profissão; (4) – 1º ou 2º; (5) – uma ou duas; (6) – um ano ou 5 anos ou 25 anos; (7) - 
Renovável 


