
Data de Entrada:__ /___ /____

Ex mo. Senhor

Presidente da Junta de Freguesia de Escariz

Nome: __________________________________________________________________________

Filho de (pai): ____________________________________________________________________

e de (mãe):  ______________________________________________________________________

Data de nascimento: ____/____/_____       Naturalidade: _____________  

Portador do B.I./C.C. nº ____________________ Válido até: ____/____/______

Emitido em: ____/____/___  Arquivo:_______________

Profissão: _____________________              Estado Civil: __________________

Residência: ______________________________________________________________________

Código Postal: ________- ________ Localidade: ________________________________________

Nº Contribuinte: _________________ Telefone: ________________ Telemóvel:_______________

Nº Eleitor: ___________ Email:______________________________________________________

Requer, nos termos legais, que lhe seja passado uma declaração / atestado de:

 Residência  Comprovativo de insuficiência económica*

 Prova de vida  União de Facto

 Comprovativo de agregado familiar*  Idoneidade

 Outro: ________________________________________________________________________

* 

Nome Parentesco Data de
Nascimento

Estado Civil Profissão Vencimento
Mensal

O/A Requerente ------- ------- ------- -------

JUNTA DE FREGUESIA DE ESCARIZ
VILA PAVÃO – ESCARIZ

Município de Arouca

DECLARAÇÕES E ATESTADOS



Efeito a que se destina: _____________________________________________________________

                                      _____________________________________________________________

Observações: _____________________________________________________________________

                      _____________________________________________________________________

  As declarações  constantes  deste  Requerimento  correspondem inteiramente à  verdade,  o  que

afirmo por minha honra, assumindo a responsabilidade consequente da sua inexatidão ou falsidade.

Devido à alteração da lei da proteção de dados, autorizo que os meus dados sejam utilizados.

Escariz 

Pede deferimento,                     

___________________________________________________

(Assinatura)

Mais declara que tem conhecimento de que as falsas declarações são punidas nos termos da lei penal.

_________________________________________________________________________________ 

Documentos a apresentar:

A - Para qualquer finalidade deve sempre ser apresentado junto com o presente requerimento:

1 - Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (cidadãos nacionais);

2 - Título de Residência ou Passaporte, dentro da validade (cidadãos estrangeiros);

B - Para cidadãos não recenseados:

1 - Comprovativo de residência (Ex: Recibo de água, eletricidade, gás, telefone fixo), com data do mês

corrente ou anterior, ou contrato de arrendamento devidamente registado e em nome do requerente. 

C  -  Para  confirmação  do  Agregado  Familiar,  para  além dos  documentos  indicados  em A,  devem ainda  ser

apresentados os documentos de identificação dos membros do respetivo agregado. 

D - Para atestar Insuficiência Económica do agregado familiar, para além dos documentos indicados em A e C,

deve ainda ser apresentada: 

1 -  Declaração da Segurança Social, com os rendimentos do agregado familiar. 

2 - Se for do interesse do requerente que no atestado se faça referência a relação de bens, deverá ser

apresentada declaração com relação de bens do agregado familiar emitido pelo Serviço de Finanças. 


	JUNTA DE FREGUESIA DE ESCARIZ
	Município de Arouca

