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Telef: Fax: NIF no RegisÌo DGAE no

NEQUERËNÏE

Nome:

Estado Civil:

Morada:

PíoÍÌssão Teleíone

.D

Documento rle ldentiflca$o 1t1 no: Passaporte ConÌribulnte

Vem, na qualidade de {r}. e nos teímos dos artigos 30 e 40 do Decretelei no rtl 1/98 de 30 de Dezembro ,

Requerer a: {3) InumaÉo do Carláver l-l
cremação do carláver l-l

Exumação do cadiáver l-l
Trasladação do Cadáver l-l

de

cremação das ossarlas l-l
Trasladaçáo das orsaOas f

Á" 

- 

horas do dia '.-'.-.'.---._.--de

no CemÌtrírio / Centro Funerário de

fÂr.Ec!Do

f{omê

Esbdo Civil à data da morte

Residencia à data da morte

Local do falecimeato:

Cartão de Eleitor no de

.E

fregucia concelho

concelhoque sê €ncontÍa no Cemité+ioiCentro Funerário de

em: JazigoParticubr |_l JazigoMunkipd [-l sepuhturaperpétua f-l sepulturaTempoÍária f] neróHa f]
cenrtrárlo fJOssário Partlcular ossário Municipal l-l Columbáío

Ruano Secção

Desde de de 

- 

{e)

e se destlna ao Cemltéíio/C€nto Funerário de

a fim de ser:

concelho

Ìnumaclo em: Jazlgo Partrcuhr fl Jazigo Municipal fl Sepultura rerpftua I Sepultura Temporárh f] nenibia f]

ossário ParÌicubr l-l Ossiário üìunicipal [--l Columbário l-l Cendrário í-l

no Secção _ do Cemitério / Centro FuneniÍio de

As cinzas enuegues à Agencla Funerárla n As cinaaE entregues ao regueÍente n

uüllzação da vlatura municipal f] s* [] uat

de de

(locll . datâ do rcqú!ílmcnts)

(assinatura do requerente)

(s) (6)

DESFACHOS:



horas, do dia

horas, do dia

horas, do dia

de

de

de

de

de

de

de

de

(a preenther peloe sewlgos emÍterlaÍs)
__ horas, do dia

Data da efectívação da Trasladação

Data da efedivação da Exumação

Inumaçáo efectuada às

Oemação efectuada às

{t) Documento de identiíicação; Bilhete dê ldentídade, Cartão de Cidadão ou Passãporte

(2) Quahuer das situações prevlstas no anÍgo 30 (testamenteiro, ónjuge sobreüvo, pessoô que resida com o falecido em condições análogas às dos
cônjuges, heÍdeiro, famillar ou qualquer outra situação),

(3) Entidâde responsável pela ãdministração do cemÌtério ou centro funenírìo onde se pretende proceder á inumação, cremação, trasladação ou
exumação,

{;l) Dâta da inumação ou da uMma tentativâ de ei<umação

{5) Despaçho da Autarquia Local sob cilja administÍãÉo esfti o cemitério/centro funerário onde se êncontrÍì o cadaver ou as ossadas

(í) Despaçho da Autarquia Local sob cuja administração estii o cemitério/centro funerárío para onde se pretende trãslâdâr o cadaver ou as ossadãs

Estabelece o ãrtìgo 30 do Decreio"Lei no 41UgB, de 30 de Dezembro que:

1, Tem legÍtimiclade psra reguer€r pftítÌca de actos regulados o presente diploma sucêsivâmente

e) O testãríÌenteirô, em cumpÍimento de dlsposição testameÌ"ìtáíia;

b) O cônjuge sobrevivo;

s) A lÉssÕa que vivia com o Íabcido em condifes análogas às dos cônjuges;

d) Qualqueí herdeiro;

o) Quahuer fumiliar;

O QualqueÍ pssoa ou enüdâde.

2, 5e o falecido não tiver nacionalidade porlugueç, tem bmbem legiümidade o representante dldomático ou consular do país da sua nacìonâlldade,

3, O reguerimento para a pnátita destes actos pode ser também apres€ntado por pessoa munida de procuração com poderes especiais parã esse

eíelto, pôssâda poÍ quem tiver legitimldade nos termoE dos numeros ãnterioíes,

Assim o íeguerente, retro identificado, dedara, sob compromísso de honra:

f não exìstir quem proceda, nos termos deste artigo 30

I exisÌlí quem o pÍoceda, mas não pÍetendendo ou não podenrÍo aquele requeÍer a pniüca de qualquer acto previsto no mencionado
D$íeto-Lei.

(Local e data do r€querimento) de de

(sinatun)

Obttrraíìçõêst (l pilcrlclrrr p.lüs çlllçtÊ eaÈdtcriab)

A esta dechraçào serão juntos os seguintes documentost

- Fotocópía do Eilhete de ldentidade, Caftão de Contílbuinte, Cart?ío de Cidadão ou Pôssaporte do requerente, ou de quem o repres€ntar, quando o
rêquerêhte for umâ pêssoa colectiva;

- Procuração com poderes 6pecíais paía o efeÍto, n06 casos do no 3 do artÍgo 30;

. Cartão de Eleitor e Bilhete de ldêntidade ou Cartão de Cidadão do Falecido.

AVISO IMPORTANTE: EM CASO DE ALTERAçÃO OE MORADA OU DE NÚMERO DE

" TELEFoNE/TELEMóvEL, solrcrrA.sE o FAVoR DE TNFoRMAR A JUNTA DE FREcuESTA.

DECLÂR.AEiO


