
SANTO
ANTO Nto

d"{ìLlvAls

.trünta dwYrgguEaia dr ôanto í{ntónfro dos Olivais - C,olmbna

ncÊruclnr

ïeleÍ: FãX: NIF no Registo DGAE no

RTQT'ERENTE

Nome:

Estado CMI: Profissão Telefone

Moradar

Documento de ldenflficãção (1) no: Passàporte ContrÍbuinte

vem, na qualidade de (rl, e nos teímG dos artigos 30 e 40 do DecíetÈLei no 411/98 de 30 de Dezembro ,

Exumação do Cadáver l-l Crerneção das OssadãsRequerera: (3) Inuma$odo Cadáver I-l
Cremação do cadáver fl

As horas do dla de

Trasladação do Cadáver f]
de

Trasladaçàorlasossadas f]

no Cemkério / Centro Funerário de

FAIECIDO

lúomê

Eslado eivil à d# da morte

Residencla à datâ da morte

Lscal do falecimento:

CarËo de Eeitor no de

c,p.

freguesla concelho

cmcelhoque se Ëncontra no Cemítério/Ccntso Funerário de

etn:

no

Jazigo Parücuhr I-l Jazigo Munkipat l-l

edrio Particubr l--l ossário i{unicipal |-l

Secqão

Sepultura nerpétua I
Columbárìo l-l

Sçultura Temporituia l-l Eeróuia l-l

Cendrário fl

Rua

Desde de de {4)

e se destina ao Canitérlo/Centso Funerário de concelho

a fim de ser:

Inumado êm: Jazlgo raücular fl Jazigo Municipal l-l Sepultura nerp*ua f

ossiílo Particubr f] ossiírio Municipal l-l cobmbiirio i-l

sêpulturaTêrnpoÍá*a f noOUi" f]
cendrário l-l

no Secção _ do Cemitério / Centro Funenirlo d€

As cinzas enüegues à Agenda Funerárla t] As dnzas enteguês ao requêrêntê I

uüllz4ão da viahrrâ municipal f] sir f] ua"

de de
(locrl Ë dita do ÍGqurrlmúto)

(rssinãtura do rêquerentè)

(5) (ú)

DESPACHOS:



horas, do dia

horas. do dia

horas, do dia

horas, do dia

de

de

de

de

de

de

de

de

{a pr€ench€r pcl€s sêÌìrlçss c€mÍt€rlals)

Data da efecÌivação da Trasladação

oata da afectirraião da Exumação

Inumaçáo efectuada às

Cremação efectuada às

(r) DocumentD de idenüÍìcação; Bilhete de ldentidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte

{2} Qualquer das situaçôes prevlsrds no artigo 30 (testamenteiro, cônjuge sobrer/ivo, pessoa que resida com o falecìdo em condições análogas às dos

cônjuges, herdeiro, familiar ou qualquer outra situação),

{3) Entidade responsável pela administràção do cemitério ou centro funenirìo onde se pretende proceder á inumação, cremação, trasladação ou

exumação.

{4) Dâta da inumação ou da ultima tentativa de exumação

{s) Despaçho da Autarquia Local sob cuja administração asüí o cemitérioicentro funenárlo onde se encontra o cadaver ou as ossadas

{ú) Despaçho da Auhrquia Local sob cujà administração esta o cemltério/centro funerário pan onde se pretende h'asladar o cadaver ou as ossadas

Estabelece o ãrtigp 30 do Decreto-Lei no 411/98, de 30 de Dezembro que:

1, Tem legitimidade para requer€r prátÌca de actos r€gulãdos o prÉsente diploma suc€sír/ameme

.) O testam€nteiro, em €umpÍimentE de disposição testamentárÌa;

b) O cônjugê sobreúvo;

c) A pessôa gue ì./ivia com o Íalecido am condi$es análogas às dos cônjuges;

d) Qualgueí heídeiro;

u) QuaSuer familiar;

í) Qualqueí pessoa ou €ntidãde,

2, Se o falecido não tlver nacionôlidade poÍtuguesâ, tÊm tambem legitimidade o repÍes€ntante dlplomático ou consular do país da sua nacionalldade,

3, O reguerimenb para a pnítica destes actos pode seí tãmbém apres€ntado por pessoâ munida de procuração com poderes êspeciaìs pôra esse

efeito, pôssêda por 4uem llv€Í legitimidade nos teÍmos dos numeÌos anteriores,

Assim o requerenk, retro identificado, dedara, sob compíornis6o de honía:

n não êxistir quem prgceda, nos termos deste aítigo 30

t] exisir guÉm o píoceda, mas não pretendendo ou não podenclo aquele Íequeíet a pnitjcô de quâlquer acto previsto no mencionãdo

Decr€È+.Lei.

(Locãl Ê data do r€querimento) de de

tarslnaturâ)

A esta declaração serão juntos os seguintes docuÍrìentos:

- Fotocopia do Bilhetê de Identjd,ade, CarËo de ContrÍbuinte, CaÌtão de Cidadão ou PassãpoÍte do requerente, ou de quem o repres€ntar, quando o
rÊquerente for uma pessoã colectlva;

' Procuração com poderes especíais para o efeito. nos casos do no 3 do aÍtlgo 3q;

. Cartiío de Eleitor e Eilhete de Identidade ou Cartiío de Gdadão do Falecido.

DECTARAçÂO


