SERVIÇOS DE CEMITÉRIO
(Requerimento para Inumação)
Exmo. Sr.
PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA COVA DE ALVA E ANCERIZ
(Nome do Requerente):
): ____________________________________________________
_____________________________________________________________
Data de nascimento: ____/_____/_____ Naturalidade: _______________ Estado civil: ___________
____
BI/CC nº _______________________ Emitido em: ____/____/______ Arquivo: _______________
________
Morada : ______________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________
Código Postal: _______-________
________ Localidade ___________________________________________
_____________________________________
Nº Contribuinte: __________________ Telefone: _______________ Telemóvel: _______________
____________
Vem nos termos, do artigo nº 3 e 4º do Decreto Lei nº 411/98 de 30de Dezembro, e na qualidade de
___________________________________________________, requer a inumação do cadáver de:
Nome completo do falecido: _________________________________________________________
_____________________________________________________
Falecido em (local): __________________________________
_________________________
Data:
ata: _____/ _____/___________
_____/________
Estado civil (à data da morte): _______________________ Residência à data da morte:
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Serviços a efetuar
Sepultura Perpetua nº ___________
_________

Jazigo Particular nº __________

Cemitério: ___________________________________________________
Vila Cova de Alva, ____ de ____________________ de ______
O Requerente,
___________________________________________________________

Mais declara sob compromisso de honra, a veracidade de todas as declarações
declaraçõe prestadas e assume
toda a responsabilidade consequente da sua inexactidão ou falsidade.
Despacho:
Inumação efetuada em:
______/_______/__________
O Presidente:
_________________________
_
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Art.º
rt.º 3º do Decreto Lei nº 411/98 de 30de Dezembro
Artigo 3.o
Legitimidade
1 — Têm legitimidade
dade para requerer a prática de actos regulados no presente decreto-lei,
decreto
sucessivamente:
o, em cumprimento de disposição testamentária;
a) O testamenteiro,
b) O cônjuge sobrevivo;
c) A pessoa que vivia
via com o falecido em
e condições análogas às dos cônjuges;
d) Qualquer herdeiro;
e) Qualquer familiar;
f)) Qualquer pessoa ou entidade.

2 — Se o falecido não tiver a nacionalidade portuguesa, tem também legitimidade
legitimid
o
representante diplomático ou consular do país da sua nacionalidade.

3 — O requerimento para a prática desses actos pode também ser apresentado por pessoa
munida de procuração com poderes especiais
especiais para esse efeito, passada por quem tiver
legitimidade nos termos dos números

A este documento serão juntos os seguintes elementos:
- Fotocópia do BI/CC do Requerente, ou de quem o representar quando o requerente for pessoa
coletiva
- BI/CC do falecido, cartão de eleitor do falecido e boletim de óbito
- Procuração com poderes especiais para o efeito nos casos do nº3
nº3 do artigo 3.
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