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ATESTADOS 

REQUERIMENTO 

N.º ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REQUER, NOS TERMOS LEGAIS, AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
ATESTADO PARA: 

 Prova de residência nesta Freguesia desde __________________________________________________  

 Prova de Vida       Outras situações.   

 Prova da sua situação económica e/ou da composição do seu agregado familiar constituído por: 

NOME DATA NASC. PARENTESCO TIPO E N.º DOC IDENT. EST.CIVIL 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
DECLARAÇÃO DO(A) REQUERENTE:___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Entidade / Fim a que se destina:________________________________________________________________________________________________ 
 

As declarações constantes destes requerimentos correspondem inteiramente à verdade, o que confirmo por minha 

honra, assumindo toda a responsabilidade pela sua inexatidão ou falsidade, ciente de que as falsas declarações são 

punidas nos termos da Lei Penal (Art.º 34º, 1 e 4, do D.L. 135/99, de 22 de Abril). 

 
__________________, ______ de ___________________ de 20 ______. 

 

O(A) REQUERENTE, 

__________________________________________________________ 

Nome completo________________________________________________________________________________________________________ 

Cidadão Eleitor(a) n.º _______________________ Estado Civil ____________________________ Data de Nascimento ______/______/_______ 

Contribuinte N.º _______________________ Profissão ________________________________________________________________________ 

B.I./C.C./Passaporte/Tit. Residência N.º __________________________________________________ Válido até ________/________/________ 

Filho(a) de ___________________________________________________________________________________________________________ 

e de ________________________________________________________________________________________________________________ 

Natural de (Freguesia e Concelho ou Pais de Origem) _________________________________________________________________________ 

Residente há _______ (anos / meses) na morada____________________________________________________________________________, 

Freguesia de_______________________________________________________ Código Postal_________-__________-__________________,  

Contacto ___________________________ e-mail ____________________________________________________________________________ 
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MEIO DE PROVA 

(Art.º 34.º, n.º 1, do D.L.135/99, de 22 de Abril) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por conhecimento direto dos factos a atestar por 
parte de qualquer membro da Junta ou da 
Assembleia de Freguesia da União de Ramada 
e Caneças 

 

Por testemunho escrito de cidadão eleitor 

recenseado nas Freguesias de Ramada e Caneças 

Os factos relativamente aos quais se solicita o 

presente atestado correspondem à verdade por deles 

ter conhecimento direto. 

 

Nome (legível) _______________________________ 

____________________________________________ 

Cargo_______________________________________ 

Assinatura___________________________________ 

____________, ____ de ______________ de 20____. 

 

Eu, abaixo assinado(a),_____________________________ 

________________________________________________ 

Eleitor(a)  nº _________ - ____________  da  Freguesia  de 

_______________________________________________, 

residente em _____________________________________ 

________________________________________________ 

Portador(a) do BI / CC / TR n.º _______________________ 

Emitido em ____/____/____ Válido até ____/____/____ 

Testemunho as declarações do(a) requerente por ser do 

meu conhecimento e corresponderem à verdade. 

________________, _____ de _______________ de 20___ 

Assinatura _______________________________________ 

 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão (Requerente) 

Fotocópia de BI/CC dos membros do agregado familiar (ou 

Cédula Pessoal para os menores de 10 anos)  

Passaporte atualizado (Requerente) 

Autorização de residência válida e atualizada (Requerente) 

Passaporte / Autorizado de Residência dos membros do 

agregado familiar 

Cartão de contribuinte do(a) Requerente 

Recibos de vencimento 

Recibo de renda de casa 

Contrato de arrendamento 

Declaração da Seg. Social em como não aufere qualquer 

subsidio ou a comprovar o montante no caso de receber 

Declaração das Finanças em como não possui bens nem aufere 

qualquer rendimento 

Declaração de IRS e Nota de Liquidação 

 

DOCUMENTO(s) A APRESENTAR 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão de testemunha 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Data de Entrega: ______ / ______ / _______ 

O(A) Funcionário(a)____________________________ 

 

Data de Entrega ______ /______ / _______ 

Assinatura do Requerente/Representante 

_________________________________________ 

 


