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A preencher pelos serviços  
  

N.º Requisição:
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ATESTADO

Data de Entrada:

 

 
 

Exmo(a). Senhor(a) Presidente da Junta de Freguesia de Angeja,

II. REQUER

Atestado de Agregado Familiar

Atestado de Residência

Atestado de Prova de vida

Atestado de Situação Económica

Outro: ______________________

____________________________

____________________________

I. REQUERENTE

Nome:

NPC/NIF            BI/CC/Pass/TR             

Emitido por: Válido até: / /

Data de Nascimento: / / Natural da Freguesia:

Concelho: Distrito: País:

Filho de:

E de:

Morada:

Código Postal     -    Localidade:

Residente nesta morada desde: / /

Telefone: Telemóvel: Email:

III. AGREGADO FAMILIAR

Nome:

Parentesco: Data de Nascimento: / / BI/CC n.º:

Nome:

Parentesco: Data de Nascimento: / / BI/CC n.º:

Nome:

Parentesco: Data de Nascimento: / / BI/CC n.º:

Nome:

Parentesco: Data de Nascimento: / / BI/CC n.º:

e sem interrupção há  anos/meses

Para efeitos de:



 
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ATESTADO (CONTINUAÇÃO)
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     Assinatura do requerente ou do rogo(a)

Angeja, ________ de ________________ de ___________            _____________________________________________________ 

TERMO DE RESPONSABILIDADE
(Por Testemunho - Artigo 34ª nº 1 do DL Nº 135/99, de 22 de Abril)

Eu abaixo assinado (nome completo em letra de imprensa)
.............................................................................................................................................................................................................
CC/BI Nº .……………………….. Válido até: ..................................... Morada : ...................................…………………………………
....................................................................... Código Postal …………………. - ………….. Localidade ............................................
Declaro assumir inteira responsabilidade pelas declarações do requerente.
Angeja, ………… de ………………………………………….. de 20……..…..
Assinatura ..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eu abaixo assinado (nome completo em letra de imprensa)
.............................................................................................................................................................................................................
CC/BI Nº .……………………….. Válido até: ..................................... Morada : ...................................…………………………………
....................................................................... Código Postal …………………. - ………….. Localidade ............................................
Declaro assumir inteira responsabilidade pelas declarações do requerente.
Angeja, ………… de ………………………………………….. de 20……..…..
Assinatura ..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Declaro sob compromisso de honra a veracidade de todas as declarações prestadas e assumo toda a responsabilidade consequente 
da sua inexatidão ou falsidade.
        Autorizo expressamente que a Junta de Freguesia de Angeja efetue o tratamento dos meus dados pessoais, bem como a consu-
        lta do SIGRE, para os efeitos indicados no presente requerimento.
O consentimento poderá ser revogado a todo o momento, mediante comunicação por escrito para o email jfangeja@gmail.com.

As falsas declarações serão punidas nos termos da lei (Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de Abril) 

 

A preencher pelos serviços

 

Assinatura do Trabalhador
  
   Conferi o CC , BI , Passaporte , Outros: ____________
   
   Provas de vida: 
   
   O requerente esteve presente: Sim   Não 

Taxa: __________________       Pago         Isento ______________________________________________________________

Levantado por: _______________________________________________ em: ____/____/______

DOCUMENTOS A APRESENTAR:

A. Para qualquer finalidade devem sempre ser apresentados junto com o presente requerimento:
                1. Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou Autorização de Residência / Passaporte do (a) requerente;
                2. Cartão de Contribuinte do(a) requerente;
                3. Autorização de Residência válida com a morada atualizada ou visto (para não recenseados na Freguesia);
B. Para confirmação do Agregado Familiar para além dos documentos indicados em (A) devem ainda ser apresentados:
                4. Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou Cédula Pessoal (crianças) dos elementos do agregado familiar;
C. Para atestar a Insuficiência Económica do (a) requerente e respectivo agregado familiar para além dos documentos indicados em (A) e (B) devem ainda ser apresentados:
                5. Declaração de Vencimento ou Recibo de Ordenado / Salário;
                6. Recibo ou Declaração do valor da Pensão / Reforma;
                7. Declaração IEFP (Centro de Emprego) em como se encontra Desempregado (a);
                8. Última Declaração do IRS entregue às Finanças ou Declaração da Repartição de Finanças.
D. Para declaração União de Facto (UF) ou UF caso o cônjuge tenha falecido para além dos documentos indicados em (A) devem ainda ser apresentados:
                9.1. Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou Cédula Pessoal (crianças) das testemunhas recenseadas na Freguesia de Angeja;
                9.2. Requerimento assinado pelas testemunhas, que não podem ser familiares;
                10. Declaração de Compromisso de Honra;
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