
       

 

 
 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – ES 

 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR 
CEMITÉRIO 

solicitações 
 

 

01 – natureza do pedido 

 Compra de sepultura Transferência de titularidade 

 Doação de sepultura Translado de restos mortais 

 Certidão Comprobatória Outros (especificar): 

02 – identificação do requerente 

nome: 

CPF: tel. fixo:                              tel. celular: 

endereço: nº: 

bairro/distrito: cidade:                           UF: 

CEP: ponto de referência: 

03 – informações complementares  

sepultura nº:  quadra: cemitério:     

nome do sepultado: data do óbito:  

04 – dados adicionais 

 
 

 
Cachoeiro de Itapemirim, _______ de  _____________________________________ de ___________. 

05 – nome/assinatura do requerente ou representante 

nome: 

telefone contato: assinatura: 
 

06 - documentos a serem anexados: 
COMPRA DE SEPULTURA:  
• Cópia de  identidade, CPF e comprovante de residência do 
requerente; 
•  cópia do óbito. 

CERTIDÃO COMPROBATÓRIA: 
• cópia de identidade, CPF e comprovante de residência 
do requerente; 
• cópia do óbito, caso o titular for falecido; 

obs: esse pedido somente é autorizado para parente 
de 1º grau do falecido. 

DOAÇÃO: 
• cópia de identidade, CPF, comprovante de residência e de 
renda do requerente; 
• cópia do óbito. 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE: 
• cópia de identidade, CPF, comprovante de residência do 
requerente; 
• autorização (c/ assinatura autenticada) de todos os herdeiros 
concordando com a transferência. Anexar cópia de identidade e 
CPF dos herdeiros; 
• documento da sepultura, caso não possuir, verificar no 
cemitério; 
• cópia do óbito, caso o titular (dono) da sepultura for falecido. 

TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS: 
• cópia de identidade, CPF, comprovante de residência do 
requerente; 
• autorização (c/ assinatura autenticada) de todos os 
herdeiros concordando com a transferência. Anexar cópia 
de identidade e CPF dos herdeiros. 
• cópia do óbito; 
• declaração dos herdeiros concordando com o translado; 
• documento da sepultura (origem); 
• documento da sepultura (destino). 

OBS: para todos os pedidos, o requerente deverá comparecer ao cemitério antes de protocolar. 
 

 
 

PROTOCOLO SEMFA/PMCI  USO CADASTRO MOBILIÁRIO ‐ SEMFA/PMCI

DAM ‐ DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 
 

Nº: ______________________________________ 

DATA PAGTº:   _______/________/_____________ 
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