Amb0001Minuta – Declaração Legitimidade/Inumação/Exumação/Trasladação/Cremação
Decreto-Lei n.º 411/98

Declaração de Legitimidade para Inumação, Exumação, Trasladação e Cremação
(Decreto-Lei nº 411/98)
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Loures
Identificação do declarante
Nome
N.º CC/BI/outro

N.º Contribuinte

Morada
Código Postal

-

Tel.
Qualidade

e-mail

1

Notas: 1Testamenteiro, cônjuge sobrevivo ou pessoa que vivia em condições análogas aos cônjuges; herdeiro; familiar; qualquer pessoa
ou entidade; representante diplomático ou consular; procurador.

Estabelece o art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, que:
1.

Têm legitimidade para requerer a prática de atos regulados o presente diploma sucessivamente:
a) o testamenteiro, em cumprimento de disposição testamentária;
b) o cônjuge sobrevivo;
c) a pessoa que vivia com o falecido em condições análogas às dos cônjuges;
d) qualquer herdeiro;
e) qualquer familiar;
f) qualquer pessoa ou entidade.

2.

Se o falecido não tiver nacionalidade portuguesa, têm também legitimidade o representante diplomático ou
consular do país da sua nacionalidade.

3.

O requerimento para a prática desses atos pode ser também apresentado por pessoa munida de procuração com
poderes especiais para o efeito, passada por quem tiver legitimidade nos termos dos números anteriores.

Art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro:
Se o cadáver tiver sido objeto de autópsia médico-legal, só pode ser cremado com autorização da autoridade judiciária.

Assim, vem declarar a V. Exa. sob compromisso de honra:

□

Não existir quem o proceda, nos termos deste artigo 3.º.

□

Existir quem o proceda, mas não pretende ou não pode aquele requerer a prática de qualquer ato previsto no
mencionado Decreto-Lei.

□

Cumprir o disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro.

□

O cadáver não possuir pacemaker.

Loures, ____________________
O declarante________________________________________

Nota: Declaração a anexar aos requerimentos eletrónicos de Inumação, Exumação, Trasladação e Cremação.
Morada Praça da Liberdade | 2674-501 Loures NIF 501 294 996

Telefone 211 150 100

e-mail geral@cm-loures.pt

