
 

EXMO. SENHOR 

PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

LORDELO DO OURO E MASSARELOS 

Registo n.º_______________ 

Guia de Receita nº._________ 

Data: ____/____/_______ 
O Funcionário 

_________________ 
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PEDIDO DE ATESTADO 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome/Designação_________________________________________________________________________________________ 

Filiação: ______________________________________________ e de_______________________________________________ 

Naturalidade: _____________________________________________________________ Data de Nascimento:___/____/_____ 

Residência/Sede __________________________________________________________________________________________ 

Código Postal ________ - ______  _________________________________     Telefone: ____________________________ 

Profissão _________________________________ Estado Civil: _____________________ Telemóvel: ___________________   

Bilhete de Identidade n.º________________     emitido em ___/____/______      válido até ___/____/______ 

Cartão de Cidadão nº. ________________________, válido até ______/______/_______ 

Outro Documento de Identificação _____________________________________ válido até______/______/_______ 

Arquivo Identificação/Registo Comercial___________________________ Contribuinte n.º______________________ 

E-mail (facultativo)____________________________________________________________ (Este dado irá permitir-nos divulgar 

as nossas atividades e informações importantes, pelo que agradecemos o seu preenchimento) 
 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

Requer a V. Ex.ª: 

 Atestado de Residência, sita na _________________________________________________________________________ 

 há mais de _________ meses/anos, para o fim de___________________________________________________________ 

 

 Atestado de Composição de Agregado Familiar, para o fim de _________________________________________________ 

 _______________________________________________________________, e onde se conste os rendimentos auferidos. 

 Outros:_____________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Despacho: 

                       O Presidente, 

__________________________________           ____/____/______ 

Autorizo o acesso aos meus dados pessoais para a emissão do presente atestado, o qual vai ser 

requerido por____________________________________________________________. 

com o B.I./Cartão de Cidadão n.º ___________________ válido até ___/____/______ . 

 

O Requerente  ___________________________________________________ 

 

O Apresentante ___________________________________________________ 

Recebi em ______/_________/________ 

O Requerente, 

________________________________________________________ 

Cartão de Cidadão nº._____________ válido até ___/____/___ 

Elaborado por: 

O Funcionário, 

__________________________ 
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COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

Parentesco Nome Idade Profissão Vencimento 

     

     

     

     

     

     

Termo de Responsabilidade 

Declaro, sob compromisso de honra, que as informações constantes neste documento são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pela 

veracidade das mesmas. 

□ Sim, autorizo a utilização dos meus dados recolhidos através do preenchimento deste requerimento, os quais se destinam apenas ao 

tratamento do assunto por mim apresentado a esta autarquia (RGPD). 

 

B.I./Cartão de Cidadão/Outro Documento de Identificação ___________________________________________ Válido até____ /_____/______ 

 

O Requerente 

_______________________________________________________________________ 

(Assinatura conforme B.I./Cartão de Cidadão ou Outro documento de Identificação) 
Nos termos do nº.4 do Artº.34 da Lei nº.135/99, de 4 de Abril “As falsas declarações são punidas nos termos da Lei Penal” 

Declaração 

Os signatários abaixo designados declaram sob compromisso de honra, que são verdadeiras as declarações constantes neste requerimento e 

autorizam a utilização dos seus dados, recolhidos neste impresso, para consulta dos mesmos. 

 

Nome ____________________________________________________________________________________ 

Morada ______________________________________________________________________________________________________ 

B.I./Cartão de Cidadão _________________________ Válido até ______/_______ 

Assinatura  __________________________________________________________________________ 

 

Nome ____________________________________________________________________________________ 

Morada ______________________________________________________________________________________________________ 

B.I./Cartão de Cidadão _________________________ Válido até ______/_______ 

Assinatura  __________________________________________________________________________ 

 

ATENÇÃO - Nos termos do nº.4 do Artº.34 da Lei nº.135/99, de 4 de Abril “As falsas declarações são punidas nos termos da Lei Penal”  

Renda de Casa ___________________   Outras Indicações 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

_____ 


