
 
 

FREGUESIA DE SÉ E SÃO PEDRO  
Concelho de Évora 

 

G:\MODELOS IMPRESSOS\NOVOS COM HERALDICA\Req_AtestadoHerdeiros.doc 

Recebido em 

 

____/____/_____ 

 

O Funcionário 

____________________ 

REGISTO N.º 

 

_____________________ 

 

Exm.º Senhor 
Presidente da Freguesia da Sé e S. Pedro 

 
ASSUNTO: Emissão de Atestado de Habilitação de Herdeiros 
 

(Nome)       

eleitor(a) n.º       desta freguesia, portador(a) do Bilhete de Identidade n.º       emitido em 
   

(cabeça de casal / herdeiro)   
  /  /     pelo Arquivo de             de     anos de idade residente em 
      
na qualidade de                      (cabeça de casal / herdeiro) vem solicitar a V. Ex.ª que, ao abrigo do Art.º 34.º, n.º 6, Alínea p), da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, lhe seja emitido Atestado de Habilitação de Herdeiros, declarando sob 

compromisso de honra, que as declarações abaixo correspondem à verdade, tendo sido advertido(a) que incorre 

em procedimento criminal se tiver prestado, dolosamente e em prejuízo de outrem, falsas declarações. 

 

Finalidade do ATESTADO 
 Confirmar em documento da Caixa Geral de Aposentações; 
 Outro fim (indicar)         _____________________________________________. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) FALECIDO(A) 

NOME COMPLETO       DATA NASCIMENTO      /     /      

ÚLTIMA MORADA       DATA DO ÓBITO      /     /      

ESTADO CIVIL solteiro(a) - casado(a) - viúvo(a) 
divorciado(a) ou separado(a) de pessoas e bens 

TESTAMENTO OU OUTRA 
DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA 
VONTADE 

SIM     NÃO 

REGIME DE BENS 
(se faleceu no estado civil de 
casado/a) 

comunhão geral - comunhão de adquiridos 
separação de bens 

NOME DO CÔNJUGE SOBREVIVO (se for o caso) 

      

 

IDENTIFICAÇÃO DOS HERDEIROS 

N.º ORDEM NOME COMPLETO GRAU PARENTESCO DATA NASCIMENTO 

1                  /     /      

2                  /     /      

3                  /     /      

4                  /     /      

5                  /     /      

6                  /     /      
1. Inutilizar linhas não utilizadas.  
2. No caso de haver mais Herdeiros assinalar aqui  e preencher os elementos relativos aos mesmos utilizando folha tipo A4, em separado, devendo assinar a 

mesma. 

 
Évora,       de                                      de      . 

 
 

______________________________________________________________ 
(assinatura do eleitor) 

 Atenção: O presente Atestado só pode ser requerido pelo Cabeça de Casal da Herança ou Herdeiro, 
devidamente identificado, e eleitor recenseado nesta Freguesia, bem como o falecido, à 
data do óbito deveria estar recenseado nesta Freguesia. 

 


