REGISTO DE ENTRADA

REQUERIMENTO

N.º
EM
O Funcionário

União

de

Freguesias

de

Portunhos

e

Outil

Serviço Administrativo e Financeiro

Ex.mo Senhor
Presidente da União de Freguesias de Portunhos e Outil

Requerimento: Atestado Certidão
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome Completo
Nascido

26-02-2013

Estado Civil

Profissão

Filho de Luis Alberto Afonso
e de Ana Margarida Afonso
Natural da Freguesia A

rcos Concelho

Distrito

residente há

ano(s)/mes(es)

Em Rua da Esperança, nº123
Código Postal 3215-623 Anadia, desta Freguesia, telefone/telemóvel Nº 289522002
E recenseado com o nº B-7584, portador do N.º 823794, emitido em 26-02-2013, pelo Arquivo de Identificação Anadia,
Contribuinte N.º 512523656.

REQUER, NOS TERMOS LEGAIS:

‐ Atestado de vida.
‐ Atestado de residência.
- Atestado comprovativo da situação económica.
‐ Atestado para apoio judiciário.
- Outro Atestado de Residência
Para efeitos de

PEDE DEFERIMENTO, declarando sob compromisso de honra a veracidade de todas as declarações prestadas e assumindo toda a
responsabilidade consequente da sua inexatidão ou falsidade.

,

de

de

Assinatura do requerente ..........................................................................................................................
As falsas declarações serão punidas nos termos da lei (Decreto‐Lei nº. 135/99, de 22 de Abril)
Serviços:

Fundamentação

22-6-2014

Despacho

22-6-2014

Alínea rr) n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013
de 12 de Setembro

Autorizo a emissão do atestado em
conformidade com o requerimento

O Funcionário

O Presidente da Junta

Mod 000/0

Conta:
Guia Receita nº
20140600000006
Taxa do Documento
3.00
Pág. 1 de 2

TERMOS DE RESPONSABILIDADE
(Quando nenhum membro da Junta tem conhecimento dos factos a atestar, a prova terá de ser feita por duas testemunhas)

Eu abaixo assinado (nome completo letra de

Eu abaixo assinado (nome completo letra de

Eleitor Nº _________ Declaro assumir inteira
responsabilidade pelas declarações do requerente.

Eleitor Nº _________ Declaro assumir inteira
responsabilidade pelas declarações do requerente.

_______________, _____ de _______________, de _______

_______________, _____ de _______________, de _______

(Assinatura)

(Assinatura)

NOTA: A prestação ou confirmação de declarações que não sejam verdadeiras, sujeita os responsáveis às penas de prisão até
3 anos e multa, nos termos do nº. 1 do artigo 256º do Código Penal.

O Funcionário

-----------------------------DOCUMENTOS APRESENTADOS
(a assinalar pelos serviços)
‐ Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão do requerente
‐ Cartão de eleitor do requerente
‐ Cartão de Contribuinte
‐ Bilhete de Identidade e Cartão de eleitor ou Cartão do Cidadão das testemunhas inscritas obrigatoriamente na Freguesia
‐ Recibo de vencimento do último mês
‐ Fotocópias dos recibos de pensões de reforma do último mês (ou declaração anual)
‐ Recibo da renda / prestação da casa do último mês
‐ Cartão de Pessoa Coletiva.
‐ Autorização de residência válida e com morada atualizada
‐ Fotocópia de Documento de Identificação das pessoas que compõem o agregado familiar
‐ Declaração do Centro de Emprego mencionando a situação de desempregado do requerente ou do familiar
‐ Contrato de arrendamento
‐ Passaporte atualizado
‐ Declaração das Finanças em como não possui bens ou rendimentos

...................., ............ de ............................................... de …......

Assinatura do requerente ..........................................................................................................................

Mod 000/0
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