
REQUERIMENTO

Exmo. Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel

Nome____________________________________________________________________________

Nascido(a) a _____/______/_______, estado civil _____________, profissão________________

Natural da Freguesia de ________________________, Concelho de _______________________

Distrito de ________________________, Nacionalidade _________________________________

Filho de _________________________________________________________________________ 

e de ____________________________________________________________________________

Documento de Identificação _____ nº __________________________ Validade ____/___/_____

Contribuinte nº ___________________ Eleitor nº ______________ Telef nº _________________

Residente desde ___/___/____, nesta freguesia e morador na Rua________________________

__________________________________________________, Código Postal ___________-______

Requer que lhe passe um Atestado de:

TIPO DE ATESTADO (assinalar com x) 
( )Prova de Vida 
( )Atestado de Residência 
( )Comunhão de habitação
( )Pedido de Nacionalidade
( )União de Facto
( )Pedido de Passaporte/ Tit. de Residência 
( )Agregado Familiar
( )Uso e porte de arma 
( )Situação Económica
( )Outro ____________________________

Para  efeitos  de  __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Declaro sob compromisso de honra que as informações que constam deste documento são

verdadeiras.

Póvoa de São Miguel, em ______de _________________ de 202__

_______________________________

(ASSINATURA)



COMPOSIÇÃO FAMILIAR

Nome
Grau de

Parentesco
Data de

Nascimento Estado
Civil Profissão

Rendimentos
mensais

DOCUMENTOS A APRESENTAR NA ENTREGA DO REQUERIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO: (é obrigatória a apresentação de documento de identificação válido)
� Cartão do Cidadão
� Bilhete de Identidade
� Título de Residência (Cidadãos Estrangeiros)
� Passaporte
� Contribuinte
� Cartão de Eleitor

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 Banco)
� Contrato de Trabalho

Certificação de União de Facto:
O requerente vive em união de facto 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 Encargo com Habitação: ____________ €

Outras Declarações:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



Pedido de emissão de atestado

As testemunhas, abaixo assinadas, confirmam as declarações prestadas, no requerimento em

anexo

Nome ___________________________________________________________________________

Morada __________________________________________________________________________

NIC____________________________Validade______/_____/_______Eleitor nº______________

da Freguesia de Póvoa de São Miguel,  declaro que me responsabilizo pelas declarações e

afirmações do presente requerimento, ao abrigo do Dec.-Lei n.º 135/99 de 22 de Abril de

1999.

Assinatura

_________________________________

Nome ___________________________________________________________________________

Morada __________________________________________________________________________

NIC____________________________Validade______/_____/_______Eleitor nº______________

da Freguesia de Póvoa de São Miguel,  declaro que me responsabilizo pelas declarações e

afirmações do presente requerimento, ao abrigo do Dec.-Lei n.º 135/99 de 22 de Abril de

1999.

Assinatura

_________________________________

Observações:  As  testemunhas  deverão  estar  recenseadas  na  Freguesia  de  Póvoa  de  São

Miguel. O presente documento deverá ser acompanhado de fotocópias dos documentos de

identificação das duas testemunhas.

NOS TERMOS DO N.º 4, DO ART.º 34.º 
DO DECRETO-LEI N.º 135/99, DE 22 DE ABRIL DE
1999, "AS FALSAS DECLARAÇÕES SÃO 
PUNIDAS NOS TERMOS DA LEI PENAL".


