Junta de Freguesia de Mora
Deferimento:

_____________
___/___/___

Requerimento de Atestados
(Preencher com Letras Maiúsculas)

___
Livro nº ______
Folhas _______
Reg. nº_____

Exmo. Sr.
Presidente da Junta de Freguesia de Mora
NOME:
Nascido a

.

Estado Civil

.

Filho de
e de

Natural Freguesia (ou País)
Concelho de
Doc. Identificação:

B.I./CP/CC

Passaporte

Cartão Autorização Residência

Emissão
Validade

Nº
Profissão

Vencimento Pensão Outro

Rendimento:

€

,

Contribuinte

Morada:
Há

Meses/anos

Requerer, nos termos legais, que lhe seja passado um atestado para efeitos de:
Confirmação de Residência

Prova de Vida

Confirmação Agregado Familiar

Situação Económica__________________

Outro:
_____________________________________________

Fins a que se destina
Declaro que

Contacto
Pede Deferimento________________________________________________________________
Mora,

de

de

2

0

AS FALSAS DECLARAÇÕES SÃO PUNIDAS POR LEI NOS TERMOS DO CODIGO PENAL

Data da Entrega

Taxa

Impresso
Data Levantamento

Soma

,

€

0 , 0 0 €
,
€

Se isento, motivo:
O Funcionário
Junta de Freguesia de Mora
Largo do MFA, n.º 2 7490 – 217 Mora
Telefone: 266 403 295 E-mail: geral@jf-mora.pt

V4/ 2021

Confirmação do Agregado Familiar
Nome
Nascido a

Parentesco

Estado Civil

Profissão

Rendimento

,

€

,

€

,

€

,

€

Nome
Nascido a

Parentesco

Estado Civil

Profissão

Rendimento

Nome
Nascido a

Parentesco

Estado Civil

Profissão

Vencimento

Nome
Nascido a

Parentesco

Estado Civil

Profissão

Vencimento

Meios de Prova
Através do nº 1, art.º 34º, DL nº 135/99 de 22 abril

Através do nº 1, art.º 34º, DL nº
135/99 de 22 abril

(Quando a prova dos factos tenha de ser feita por duas testemunhas)

(Quando haja conhecimento dos factos a atestar, por
qualquer membro da Junta ou Assembleia Freguesia)

Eu, ______________________
____________________ abaixo
assinado residente na morada
__________________________
__________________________
__________________________
Documento de Identificação nº

Eu, ______________________
____________________ abaixo
assinado residente na morada
__________________________
__________________________
__________________________
Documento de Identificação nº

Emissão/Validade ___/___/____,

Emissão/Validade ___/___/____,

confirmo as declarações do
requerimento, por serem do
meu conhecimento e
corresponderem à verdade.
Mora,
__/___/___

confirmo as declarações do
requerimento, por serem do
meu conhecimento e
corresponderem à verdade.
Mora,
__/___/___

Nome_______________________
_____________________________
Cargo: _______________________
_____________________________
Documento de Identificação nº
Emissão/Validade ___/___/____,

Confirmo as declarações do
requerimento, por serem do meu
conhecimento e corresponderem à
verdade.
_____________________________
(Assinatura)

Mora,

___/___/_____

__________________________ __________________________
(Assinatura)
(Assinatura)
Através do nº 1, artº 34º, DL nº 135/99 de 22 abril
(Quando a prova dos factos tenha de ser feita por declaração do próprio)

As declarações constantes deste requerimento correspondem inteiramente à verdade, o que afirmo por minha
honra, assumindo toda a responsabilidade consequente da sua inexatidão ou falsidade. Declaro que autorizo o
tratamento dos dados pessoais pela Junta de Freguesia de Mora para os efeitos constantes neste requerimento.
Mora, _____de _____________ de 20___

_____________________________________________
(Assinatura)
Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e
inequívoca vontade autorizar a utilização dos seus dados pessoais para os efeitos previstos neste requerimento/formulário, permitindo o seu
tratamento em ficheiros de dados pessoais informatizados ou manuais.
Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e
inequívoca vontade autorizar que os seus dados pessoais constem da base de dados da Junta de Freguesia.
Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e
inequívoca vontade autorizar a manutenção dos seus dados pessoais nos termos e pelos prazos fixados no Regulamento Arquivístico para
as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 1253/2009, de 14 de
outubro.

Junta de Freguesia de Mora
Largo do MFA, n.º 2 7490 – 217 Mora
Telefone: 266 403 295 E-mail: geral@jf-mora.pt
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