SERVIÇOS EM CEMITÉRIOS
Documentos obrigatórios
1. Requerimento
2. Cópia(s) do(s) documento(s) de identificação civil e fiscal do(s) requerente(s) ou representante(s)
2.ª via de Título / Alvará de Sepultura Perpétua / Jazigo Particular
3. Documento comprovativo de óbito dos concessionários não sepultados no concelho de Lisboa
Averbamento de Compartimento Municipal
4. Por falecimento do atual interessado
4.1. Prova de parentesco com o atual interessado ou com os restos mortais
4.2. Documento comprovativo do óbito do atual interessado (se sepultado fora de Lisboa)
5. Outros motivos (apresentar apenas um dos seguinte documentos)
5.1. Prova de parentesco com os restos mortais
5.2. Declaração de desistência do atual interessado
Averbamento de Sepultura Perpétua
6. Cópia do(s) documento(s) de identificação civil e fiscal de todos os herdeiros e respetivos cônjuges
7. Cópia da Escritura de Habilitação de Partilhas ou de Herdeiros
8. Certidão da Repartição de Finanças comprovativa de que o Imposto Municipal sobre Transmissões de Imóveis se encontra pago ou
assegurado e onde conste a sepultura como património
9. Alvará da Sepultura Perpétua
Averbamento de Jazigo Particular
10. Por compra
10.1. Cópia do documento de identificação civil do(s) comprador(es) e cônjuge(s)
10.2. Cópia do documento de identificação fiscal do(s) comprador(es)
10.3. Cópia da Escritura de Compra e Venda
10.4. Fatura/recibo do cemitério referente ao pagamento dos 50% do valor do terreno
10.5. Título do Jazigo Particular
11. Por doação
11.1 Cópia do documento de identificação civil do(s) donatário(s) e cônjuge(s)
11.2. Cópia do documento de identificação fiscal do(s) donatário(s)
11.3. Cópia da Escritura de Doação
11.4. Fatura/recibo do cemitério referente ao pagamento dos 50% do valor do terreno
11.5. Título do Jazigo Particular
12. Por herança
12.1. Cópia do documento de identificação civil do(s) herdeiro(s) e cônjuge(s)
12.2. Cópia do documento de identificação fiscal do(s) herdeiro(s)
12.4. Cópia da Certidão do Imposto Sucessório com relação de bens onde o jazigo esteja mencionado (se o falecimento se deu
entre 31 de dezembro de 1995 e 31 de dezembro de 2003) ou Imposto de Selo (se o falecimento se deu a partir de
1 de janeiro de 2004)
12.5. Título do Jazigo Particular
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12.3. Cópia da Escritura de Habilitação de Herdeiros a partir do último concessionário falecido

Autorização para venda / doação de Jazigo Particular
13. Cópia(s) do(s) documento(s) de identificação civil e fiscal do(s) comprador(es) / beneficiário(s)
Autorização para entrada de viatura no Cemitério
14. Atestado/declaração médico(a)
Cedência de terreno para Sepultura Perpétua ; Cedência de terreno para construção de Jazigo Particular
15.Cópia(s) do(s) documento(s) de identificação civil e fiscal do(s) futuro(s) concessionário(s)
Alteração de Sepultura Perpétua / Jazigo Particular ; Construção de Jazigo Particular ; Revestimento de Sepultura Perpétua
16. Termo de responsabilidade assinado por construtor funerário inscrito na Câmara Municipal de Lisboa
17. Projeto em duplicado composto por:
17.1. Memória descritiva

17.3. Cortes

17.2. Planta de vários pisos

17.4. Alçados ( escala 1/20 )

Construtor funerário
18. Inscrição
18.1. Declaração atualizada da Segurança Social
18.2. Registo de Propriedade ou Contrato de Arrendamento, relativo ao imóvel (oficina ou outro), onde se desenvolve a atividade

18.3. Declaração de inscrição no INCI de início de atividade (ex - IMOPPI)
18.4. Declaração de Rendimentos (Mod. 3)
18.4.1 Anexo B - Profissionais, Comerciais

18.4.2 Anexo C - Industriais (02)

18.5. Prova de depósito à ordem da Câmara Municipal de Lisboa, na Caixa Geral de Depósitos (preferencialmente na
dependência da Rua do Ouro) de uma caução no valor de 150 €
Da pessoa que assina os termos de responsabilidade, será também necessário:
18.6. Cópia(s) do(s) documento(s) de idenficação civil e fiscal
18.7. Duas fotografias
18.8. Registo Criminal
19. Inscrição do funcionário (deve ser o construtor funerário a requerer)
19.1. Cópia(s) do(s) documento(s) de identificação civil e fiscal
19.2. Duas fotografias
19.3. Registo Criminal
19.3. Declaração dos descontos para a Segurança Social da empresa, relativamente ao funcionário

Tomei conhecimento dos documentos que se encontram em falta e que deverão ser entregues, sob pena do indeferimento do
pedido apresentado

(assinatura)
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Lisboa,

/ CML /

Proc. n.º

/

ENT/

/

/

Data entrada
Funcionário
Cliente SAP (PN)

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Serviços em cemitérios

Identificação do requerente
Nome
-

Código Postal

Morada
Localidade
Validade

Doc. Identificação n.º
NIF/ NIPC

Estado Civil

Telefone

Telemóvel

E-mail
Identificação de construção (assinalar apenas uma opção)
Alto de S. João

Prazeres

Ajuda

Benfica

Compartimento municipal n.º
Sepultura nº

Lumiar

Olivais
Ossário
Perpétua

Temporária

Columbário

Jazigo

Aeróbia

Secção

Rua

Jazigo particular nº

Carnide

Lado

Vem requerer
Tipo de serviço (assinalar apenas uma opção)
2.ª via de título / alvará de sepultura perpétua / jazigo particular
Averbamento de compartimento municipal
Nome do atual interessado
O atual interessado está sepultado em cemitério de Lisboa?

Não

Sim. Qual?

Averbamento de sepultura perpétua / jazigo particular (1)
Nome do cônjuge
Regime de bens
Autorização para

Venda

Doação de jazigo particular

Responsável pelo pagamento da taxa

Vendedor

Comprador

Nome
Morada

Código Postal

-

2.ª via de cartão de compartimento municipal
Autorização para transferir sinais funerários para Cemitério

Concelho

Busca de restos mortais
Nome do falecido
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Filiação
Busca a efetuar nos anos de
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Autorização para entrada de viatura em cemitério
Cedência de terreno para sepultura perpétua

(1) (2)

Cedência de terreno para construção de jazigo particular (1) (2)
Autorização para construção de jazigo particular
Revestimento de sepultura perpétua
Autorização para efetuar alteração de jazigo particular / sepultura perpétua
Prorrogação de prazo para construção por

dias

Inscrição do construtor funerário
Inscrição de funcionário de construtor funerário
Nome funcionário de construtor
2.ª via de cartão

Construtor

Funcionário

Nome

Motivo
Outro. Qual?

Observações
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Pede deferimento

Lisboa,

Notas:
A preencher no campo de observações:
(1) Indicar regime de bens do(s) futuro(s) concessionário(s)
(2) Indicar nome do(s) cônjuge(s) e morada(s) do(s) futuro(s) concessionário(s)
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