
REGISTO DE ÓBITO 

 

Data de entrada: 

Data do envio/devolução para o utente:  

Quadro reservado aos serviços 
   

      

 
Nacionalidade do falecido: 

Portuguesa (portugaise)   Estrangeira (étrangère) 

 

Nome completo do falecido:  
(Nom complet)  

 
N° Bi ou CC: (facultativo) 
(N° carte d’identité - facultatif) 

  
Data e local de nascimento: 
(Date et lieu de naissance) 

 

Nome completo do cônjuge ou declarante 
(Nom complet du conjoint ou déclarant) 
 
Assinatura (idêntica ao documento de identificação) 
Signature identique au document d’identité 
 

 

Assinatura idêntica à do documento de identificação - identique à celle portée sur le document d’identité 
 
 
Morada completa: 
(adresse) 
  

Nome indicado na sua caixa de correio: 
(nom indiqué sur votre boite aux lettres) 
 
Telefone :  Email : 
 
 
Documentos necessários:  
 - Original da cópia integral do “Acte de Décès” (Não são aceites fotocópias) 
emitida há menos de 3 meses;  
 - Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade do(a) falecido(a) e do 
conjuge viúvo(a);  
 - Justificativo de morada (Exemplo: Fatura de gás ou eletricidade, telefone, folha 
de impostos franceses…);  
 - Envelope com selo, e indicação do seu nome e morada.  
Nota importante: Se o estado civil do(a) falecido(a) não estiver devidamente 
atualizado (casamento, divórcio, óbito do cônjuge) deverá primeiro proceder as 
transcrições necessárias antes de registar o óbito.  
Documents nécessaires:  
 - Original de la copie intégrale de l’Acte de Décès de moins de 3 mois (pas de 
photocopie) ;  
 - Copie du “Cartão de Cidadão” ou du “Bilhete de Identidade” du défunt et du 
conjoint veuf(ve);  
 - Justificatif de domicile (Exemple : Facture de gaz ou d’électricité, téléphone, 
feuille d’Impôts français…)  
 - Enveloppe timbrée, libellée à votre nom et adresse.  
Note importante: Si l’état civil du défunt n’est pas à jour (mariage, divorce, décès du 
conjoint) il devra être actualisé avant de procéder à l’enregistrement du décès. 

 

Envie para / envoyer à :  
Consulat Général du Portugal à Lyon, 71 rue Crillon, 69458 Lyon Cedex 06 
Em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que tomei conhecimento de que os dados pessoais 
aqui solicitados têm por finalidade a instrução do procedimento com vista à decisão do pedido supra referido e consinto a recolha 
dos meus dados pessoais, o seu tratamento e transmissão a terceiros que estejam envolvidos no processo ou operacionalização do 
mesmo, bem como a sua manutenção durante o prazo legal estabelecido pelas entidades envolvidas. Estou ciente de que em 
qualquer momento poderei exercer os meus direitos de acesso e oposição ao tratamento dos dados, nos termos da legislação em 
vigor, devendo, neste caso, enviar um email para consulado.lyon@mne.pt. 

mailto:consulado.lyon@mne.pt

