Registo n.º: ______________
Taxa: € ____________,_____
Entrada: _________________
Funcionária: ______________

REQUERIMENTO DE ATESTADO
PREENCHER COM LETRA MAIÚSCULA SEM RASURAS

do Benfica:
Seixal
Exmo(a). Senhor(a) Presidente da Junta de Freguesia de
Nome do(a) requerente ___________________________________
______________________________Tel./Tlm.___________
Nascido(a) a __-__-____No estado civil de ______________________
Filho(a) de _________________________________________
e de ___________________________________________
Natural da Freguesia de __________________ Concelho de____________
Distrito de__________País _________ Profissão _______________
Portador(a) de:

B. I./C.C.

Passaporte

N.º:
___________

Autorização de Residência

Emitido em: __-__-____

Arquivo de Identificação/Local de emissão: ___________válido até ___________
Contribuinte n.º: _________Recenseado(a) na Freguesia de Benfica com o n.º:_______
Residente nesta Freguesia desde __- __- ____;

e sem interrupção há __ anos/meses

Morada __________________________________________
N.º/Lote: ______ Andar _________ Código Postal ____-___ LISBOA
Requer que lhe seja passado um atestado que comprove:
A residência

O agregado familiar

Outras situações

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Para efeitos de __________________________________________________________________________________________
O ABAIXO ASSINADO DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS DECLARAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO QUE
CONFIRMA SEREM VERDADEIRAS (n.º 1 do artigo 34º do Decreto-Lei n.º 135/99)

Lisboa, _________ de ___________________________________ de 20_______
Seixal
Assinatura do declarante ou a rogo ⒜
_______________________________________________________________________________________
⒜

Indicar B.I. n.º _______________________ de ________/_________/____________

AGREGADO FAMILIAR DO(A) REQUERENTE
NOME

DATA
DE

GRAU DE

B.I./CÉDULA OU

ESTADO

N.º DE

NASC.

PARENTESCO

OUTRO DOC. IDENT.

CIVIL

ELEITOR

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

TESTEMUNHAS
Os abaixo assinados declaram perante a Junta de Freguesia de Benfica, que são verdadeiras as declarações
constantes do presente documento, pelas quais assumem inteira responsabilidade:
Nome: ________________________________________
BI/CC n.º________Eleitor n.º_______data de nascimento:__-__-____
Assinatura:_______________________________________________________________
Nome: ________________________________________
BI/CC n.º________Eleitor n.º_______data de nascimento:__-__-____
Assinatura:_______________________________________________________________

DOCUMENTOS A APRESENTAR
(A) Para qualquer finalidade devem sempre ser apresentados junto com o presente requerimento:
1. Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão ou Autorização de Residência/Passaporte do(a) requerente;
2. Cartão de Eleitor do(a) requerente;
3. Cartão de Contribuinte do(a) requerente;
4. Autorização de Residência válida com morada actualizada ou visto (para não recenseados na Freguesia)
(B) Para confirmação do agregado familiar para além dos documentos indicados em (A) devem ainda ser
apresentados:
5. Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão e/ou Cédula dos elementos do agregado familiar
(C) Para atestar a Insuficiência Económica do(a) requerente e respectivo agregado familiar para além dos documentos
indicados em (A) e (B) devem ainda ser apresentados:
6. Declaração de vencimento ou recibo de ordenado/salário;
7. Recibo ou declaração do valor da Pensão/Reforma;
8. Declaração do IEFP em como se encontra desempregado(a);
9. Última declaração de IRS entregue às Finanças ou declaração da Repartição de Finanças.

