
Declaração de Cedência de Direitos sobre Sepultura Perpétua 
 
 
 

Nome_______________________________________________________________________________________ 
NIF _________________ Nº de B.I_______________Emitido em________________Arquivo_________________ 
Passaporte ______________________ 
Data Nasc.____________ Morada ________________________________________________________________ 
Nº _________ Localidade _______________________Freguesia _______________________________________ 
Concelho _____________________Código Postal ________-________ Contactos__________________________ 
Fax ________________ Correio Electrónico ________________________________________________________ 
 
 
Vem, na qualidade de proprietário da concessão da sepultura nº ________ do talhão ________ do cemitério de 
______________________, da Freguesia de __________________, declarar para os efeitos que cede A: 
 
          Sepultura Perpétua no Cemitério de _________________________________________________________ 
 
          Jazigo 
 
Nome_______________________________________________________________________________________ 
NIF _________________ Nº de B.I_______________Emitido em________________Arquivo_________________ 
Passaporte ______________________ 
Data Nasc.____________ Morada ________________________________________________________________ 
Nº _________ Localidade _______________________Freguesia _______________________________________ 
Concelho _____________________Código Postal ________-________ Contactos__________________________ 
Fax ________________ Correio Electrónico ________________________________________________________ 
 
Para o efeito, junta os seguintes documentos: 
        Cópia do Bilhete de Identidade; 
 
        Cópia do número de identificação fiscal da pessoa singular ou colectiva; 
 
                       Cópia do Cartão de Cidadão; 
 
         Cópia de Escritura de Habitação de Herdeiros(2) (quarto aplicável); 

Pede deferimento 
 

________________, ______ de ______________ de ________ 
 

O Declarante________________________________________________________________________________ 
 
 

1 Apresentar documento comprovativo do direito que confira a faculdade deste pedido. 
  

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS 
 

Entrada 
  

Informação 
 

Despacho 
 

Nº DE REGISTO______________ 
EM  _______________________ 
A FUNC.____________________ 

 
 

  

 
Base Legal: 
Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 5/2000, de 29 de Janeiro,  
Decreto-Lei n.º 138/2000, de 13 de Julho , Decreto-Lei n.º 30/2006, de 11 de Julho e Decreto-Lei nº 109/2010 de 14 de Outubro. 

 
Regime jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação, transladação e cremação de cadáveres.  
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