REQUERIMENTO
Data
Funcionário

Dados de identificação
Nome
Data de Nascimento

Estado Civil

Natural da Freguesia

Concelho

Distrito

País

Doc. Identificação

N.º Contribuinte

Morada
Eleitor

Sim

Não		

Reside na Freguesia desde

Profissão

Contacto

Correio eletrónico
Filiação
Pai
Mãe

Requerer, nos termos legais, que lhe seja passado um atestado para efeitos de:
Confirmação de Residência

Prova de Vida

Confirmação de Agregado Familiar

Situação Económica

Outro

Fins a que se destina:
Data:

Confirmação do agregado familiar
Nome
Data de Nascimento

Estado Civil

Profissão

Parentesco
Vencimento*

Nome
Data de Nascimento
Profissão

Estado Civil

Parentesco
Vencimento*

Nome
Data de Nascimento

Estado Civil

Profissão

Parentesco
Vencimento*

*Aplicável apenas para o requerimento de Situação Económica.
TRAGA O SEU DOCUMENTO IDENTIFICATIVO, CASO NÃO ESTEJA RECENSEADO NESTA FREGUESIA, SIGA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:
Deverá confirmar as suas declarações através do ato presencial de duas testemunhas, recenseadas na Freguesia da Estrela, munidas dos respetivos
documentos de identificação, as mesmas não podem ser da família do requerente. Os abaixo assinados declaram que assumem para a Junta de
Freguesia, ou perante quaisquer outras Entidades Oficiais a responsabilidade que lhes possa advir pelas declarações constantes deste requerimento.

AS FALSAS DECLARAÇÕES SÃO PUNIDAS POR LEI NOS TERMOS DO CÓDIGO PENAL

Meios de Prova
Através do nº1, artº 34º, DL nº 135/99 de 22 Abril (Quando a prova dos factos tenha que ser feita por duas testemunhas)

Eu abaixo assinado,
nº

, com o doc. de identificação
residente em

,

confirmo as declarações do requerimento por serem do meu conhecimento e corresponderem à verdade.
Lisboa,

/

/

		

								

Eu abaixo assinado,
nº

(Assinatura)

, com o doc. de identificação
residente em

,

confirmo as declarações do requerimento por serem do meu conhecimento e corresponderem à verdade.
Lisboa,

/

/

		

								

(Assinatura)

Através do nº1, artº 34º, DL nº 135/99 de 22 Abril (Quando a prova dos factos tenha de ser feita por declarações do próprio)

As declarações constantes deste requerimento correspondem inteiramente à verdade, o que afirmo por
minha honra, assumindo toda a responsabilidade consequente da sua inexatidão ou falsidade.
Lisboa,

/

/

		

								

(Assinatura)

MINUTA DE CONSENTIMENTO EM FORMULÁRIO OU REQUERIMENTO
Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida,
específica e inequívoca vontade autorizar:
A utilização dos seus dados pessoais para os efeitos previstos neste requerimento/formulário, permitindo o seu
tratamento em ficheiros de dados pessoais informatizados ou manuais;
Que o seus dados pessoais constem da base de dados da Junta de Freguesia;
A manutenção dos seus dados pessoais nos termos e pelos prazos fixados no Regulamento Arquivístico para as
Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, alterada e republicada pela Portaria nº 1253/2009, de
14 de Outubro.

