UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SALVATERRA DE
MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

TIPO DE ATESTADO (assinalar com x)
Atestado de Residência
Prova de Vida
Agregado Familiar

Situação Económica
União de Fato
Comunhão de Mesa/ Habitação
Outro (_____________________________________)

REQUERIMENTO
Exmº Senhor:
Presidente da Junta de Freguesia de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra
Nome ______________________________________________________________________________________________________________________,
Nascido(a) a ________/_________/__________, estado civil __________________, profissão____________________________________,
Natural da Freguesia / País ＊ _____________________________________ Concelho de ______________________________________,
Distrito de ___________________________________________________ Nacionalidade ____________________________________________,
filho de ____________________________________________________________________________________________________________________
e de ________________________________________________________________________________________________________________________,
Documento de Identificação ___________________________ nº________________________ Validade ________/________/________,
Contribuinte nº _____________________________ Eleitor nº _________________________ Telf nº _______________________________,
Residente desde _______/________/__________, nesta freguesia e morador na Rua / Av.＊ _____________________________
__________________________________________________________________________________________Código Postal _________-_________,
Requer que lhe passe atestado de ______________________________________________________________________________________,
Para efeitos de ____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________.
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.
Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, em ____________/____________/_______________
Pede Deferimento
Assinatura do Requerente
______________________________________________________________
(Nota) As falsas declarações serão punidas nos termos da Lei [Ao abrigo do nº 4 do art.º 34º do Dec-Lei
nº 135/99, de 22 de Abril) e nos termos do “Código Civil.

＊Riscar o que não interessa
_______________________________________________________________________________________________________________________________

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SALVATERRA DE
MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

COMPOSIÇÃO FAMILIAR
Quadro 1
Nome
Requerente

Grau de
Parentesco
-------------

Data de
Nascimento
-------------

Estado
Civil
------------

Profissão
--------------

Rendimentos
Mensais
---------------

Elementos integrados no agregado familiar do requerente e que, com este residem em comunhão de mesa e habitação.

Certificação de União de Fato:
O requerente vive em união de fato com a pessoa indicada no quadro 1, desde _______/________/________
(mais de 2 anos)

Certificação de Situação Económica:
Os rendimentos indicados no Quadro 1, baseiam-se em documentação, cuja cópia ficará em arquivo
nesta Junta de Freguesia ou declarações prestadas pelo requerente.
Valor Mensal de Encargos com Habitação: _____________€

Outras Declarações:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS A APRESENTAR NA ENTREGA DO REQUERIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO: (é obrigatória a apresentação de documento de identificação válido)

⎕ Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade
⎕ Título de Residência / Passaporte
⎕ Contribuinte
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

⎕ Documentos de Identificação do Agregado Familiar
⎕ Recibos de Rendimentos do Agregado Familiar
⎕ Comprovativo de Encargo com Habitação (Recibo da Renda da Casa ou Declaração do Banco)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SALVATERRA DE
MAGOS E FOROS DE SALVATERRA
DECLARAÇÃO
Declaro perante a União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, que são verdadeiras as
declarações constantes do presente documento, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

Eu, ______________________________________________________________________________________________________________,
portador (a) do Cartão de Identificação / Bilhete de Identidade nº __________________________, válido até
________/________/__________, residente em _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, código postal ___________-___________
______________________________________________, recenseado na freguesia da União das freguesias de
Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, no posto ________, declaro que conheço o requerente _______
___________________________________________________________________________________________________________________,
portador(a) do documento de identificação nº ________________________________________ e sei que reside na
__________________________________________________________________________________________________________, nº _____
______________, ___________/___________ ________________________________________, desde (dd(mm/aaaa) __________
____________________________________________________________________________________________________________________,
e que o seu agregado familiar é composto por _______________ pessoas, conforme descrito no quadro I
deste impresso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra ____________/___________/______________
Assinatura
__________________________________________________________
(Nota) As falsas declarações serão punidas nos termos da Lei [Ao abrigo do nº 4 do art.º 34º do
Dec-Lei nº 135/99, de 22 de Abril) e nos termos do “Código Civil.

DECLARAÇÃO
Declaro perante a União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, que são verdadeiras as
declarações constantes do presente documento, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

Eu, ______________________________________________________________________________________________________________,
portador (a) do Cartão de Identificação / Bilhete de Identidade nº __________________________, válido até
________/________/__________, residente em _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, código postal ___________-___________
______________________________________________, recenseado na freguesia da União das freguesias de
Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, no posto ________, declaro que conheço o requerente _______
___________________________________________________________________________________________________________________,
portador(a) do documento de identificação nº ________________________________________ e sei que reside na
__________________________________________________________________________________________________________, nº _____
______________, ___________/___________ ________________________________________, desde (dd(mm/aaaa) __________
____________________________________________________________________________________________________________________,
e que o seu agregado familiar é composto por _______________ pessoas, conforme descrito no quadro I
deste impresso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra ____________/___________/______________
Assinatura
__________________________________________________________
(Nota) As falsas declarações serão punidas nos termos da Lei [Ao abrigo do nº 4 do art.º 34º do
Dec-Lei nº 135/99, de 22 de Abril) e nos termos do “Código Civil.
“________________________________________________________________, autoriza expressamente a recolha dos seus
dados pessoais (nome, morada, documento de identificação e outros relevantes) para o fim especifico de ser emitido o atestado.”

