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DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA

Um concelho com vida,
um concelho com futuro.

Funcionário

Data

Registo n.º

/ /

/

A preencher pelos serviços

EXMO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

DECLARANTE

Nome / Designação

Morada / Sede

Freguesia Código Postal -

-N.º Identificação Fiscal N.º Identificação Civil Validade / /

VEM DECLARAR O SEGUINTE

1. Ter conhecimento que, nos termos do n.º 1 do artigo 3º do Decreto-lei n.º 411/98 de 30 de dezembro, têm legitimidade para 
requerer a prática de atos regulados naquele diploma, sucessivamente:

a) o testamento, 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. Ter conhecimento que, se o falecido não tiver nacionalidade portuguesa, tem também legitimidade o representante diplomático 
ou consular do país da sua nacionalidade (n.º 2 do artigo 3º do Decreto-lei n.º 411/98 de 30 de dezembro).
3. Ter conhecimento que o requerimento para a prática desses atos pode também ser apresentado por pessoa munida de 
procuração com poderes especiais para esse efeito, passada po quem tiver legitimidade nos termos dos números anteriores (n.º 3 
do artigo 3º do Decreto-lei n.º 411/98 de 30 dezembro).
4. Relativamente aos atos a que se refere o requerimento de que esta declaração é anexa, declara ainda, sob compromisso de 
honra, sabendo que as falsas declarações o poderão fazer incorrer em responsabilidade criminal, possuir legitimidade para 
requerer a prática dos mesmos, nos termos da disposição do artigo 3º do Decreto-lei n.º 411/98 de 30 de dezembro, que indica:

Nos termos da alínea _______) do n.º 1

Nos termos do n.º 2

Nos termos do n.º 3

Existir quem o preceda em legitimidade mas, assumir toda a responsabilidade que possa advir da sua ingerência em negócio 
alheio de que resulte violação ilícita de direito ou interesse legalmente protegido.
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