
Pagamento ____,___ € 

____ / ____ / _______ 

Urgente  ___________ 

                          REQUERIMENTO PARA  

 

Contribuinte: _______________ 

Identificação do requerente: 

Nome: ________________________________________________________________ 

Estado Civil: ___________________________ Profissão: ________________________ 

Data de nascimento: ___/___/_____ BI ou CC/Passaporte/Aut. Res. n.º ___________ 

Filiação: _______________________________________________________________ 

                _______________________________________________________________ 

Naturalidade: ________________________________________ Eleitor: ____________ 

Telefone/Telemóvel: ______________   Email: ________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Requer Atestado de:  Residência .……..……… ☐ Obs. _________________________ 

Situação Económica .. ☐ Obs. _________________________ 

Prova de Vida …..…..… ☐ Obs. _________________________ 

Outro ……………………… ☐ Obs. _________________________ 

Para fins de: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Declarações: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

DECLARO QUE 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. 

Com a minha assinatura abaixo inscrita confirmo ainda que:  

Ao rececionar os meus dados pessoais a Junta de Freguesia de Amor, tem o meu consentimento 
na utilização destes dados para o fim que os cedo, dando cumprimento nos termos do n.º 2 do 
artigo 5.º da Lei 7/2007 de 5 de fevereiro bem como para efeitos de cumprimento do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados.  

Foi-me informada a existência, e colocado à disposição para consulta, o procedimento de 
proteção de dados que a autarquia utiliza. 

 

Amor, ____ de _____________ de _______ 

 

Assinatura do requerente: ________________________________________________ 

REQUERIMENTO PARA ATESTADO 



Abonações – nos termos do Decreto-Lei n.º 135/99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção:  

 Anexar cópia da identificação do requerente e das testemunhas; 

 Anexar cópia dos documentos comprovativos dos factos declarados;  

 As testemunhas têm de estar obrigatoriamente recenseadas na Freguesia de Amor, não 

podendo ser familiares diretas do requerente nem residir na mesma habitação.   

 

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

 

 

Termo de responsabilidade 

CONFIRMO AS DECLARAÇÕES DO REQUERENTE, POR SER DO MEU CONHECIMENTO E 
CORRESPONDEREM À VERDADE. 

Com a minha assinatura abaixo inscrita confirmo ainda que:  

Ao rececionar os meus dados pessoais a Junta de Freguesia de Amor, tem o meu consentimento 
na utilização destes dados para o fim que os cedo, dando cumprimento nos termos do n.º 2 do 
artigo 5.º da Lei 7/2007 de 5 de fevereiro bem como para efeitos de cumprimento do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados.  

Foi-me informada a existência, e colocado à disposição para consulta, o procedimento de 
proteção de dados que a autarquia utiliza. 

Identificação _____________ Validade ___/___/_____ 

1ª Assinatura  

_____________________________________________________________________________ 

 

Termo de responsabilidade 

CONFIRMO AS DECLARAÇÕES DO REQUERENTE, POR SER DO MEU CONHECIMENTO E 
CORRESPONDEREM À VERDADE. 

Com a minha assinatura abaixo inscrita confirmo ainda que:  

Ao rececionar os meus dados pessoais a Junta de Freguesia de Amor, tem o meu consentimento 
na utilização destes dados para o fim que os cedo, dando cumprimento nos termos do n.º 2 do 
artigo 5.º da Lei 7/2007 de 5 de fevereiro bem como para efeitos de cumprimento do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados.  

Foi-me informada a existência, e colocado à disposição para consulta, o procedimento de 
proteção de dados que a autarquia utiliza. 

Identificação _____________ Validade ___/___/_____ 

2ª Assinatura  

_____________________________________________________________________________ 


