
  
 

 
 

Junta de Freguesia de São Bento do Mato – Azaruja 

Rua Conde da Azarujinha, 3 | 7005-109 Azaruja | Contribuinte 506 797 619 
Telefone e Fax 266 977 166 | Email jfazaruja@gmail.com | Site www.jf-azaruja.pt 

.SR. v2021 

Freguesia de São Bento do Mato - Azaruja 

Requerimento de Atestados 
(PREENCHER COM LETRAS MAIÚSCULAS) 

Número____ 

Exmo. Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de São Bento do Mato - Azaruja 

 
Nome_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Nascido a____/_____/_______   Estado Civil________________________________________ 
Filho de______________________________________________________________________ 
e de________________________________________________________________________ 
Natural da Freguesia/ País______________________ Concelho________________________ 

Doc. Identificação:  B.I/CP/CC  Passaporte   
Cartão Autorização Residência N.º __________________Emitido/Válido__________________ 
Profissão______________________________________________ Vencimento _______,___€ 
NIF ________________ 
Morada______________________________________________________________________ 
______________________________________________________ Há_________ Meses/Anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fins a que se destina___________________________________________________________ 
 
Declaro que (*) _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
Contacto _____________________ 
 

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 deste requerimento correspondem inteiramente a verdade, o que afirmo por minha honra, assumindo toda 
a responsabilidade consequente da sua inexatidão ou falsidade. 

Azaruja, ___ de ________ de 20___. 
 

_______________________________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 
Data da Entrega_____/_____/_______ Taxa____________,_____€ 
                                                                Impresso                     0,00€ 
Data Levantamento_____/_____/_______ Soma____________,_____€ 
 
 
                                                                                 

O Funcionário_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

Requer, nos termos legais, que lhe seja passado um atestado para efeitos de: 
 

 Confirmação de Residência   Prova de Vida   Insuficiência Económica ______ 

 Confirmação Agregado Familiar  Outro(*)________________________________ 

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

mailto:jfazaruja@gmail.com


  
 

 
 

Junta de Freguesia de São Bento do Mato – Azaruja 

Rua Conde da Azarujinha, 3 | 7005-109 Azaruja | Contribuinte 506 797 619 
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.SR. v2021 

Freguesia de São Bento do Mato - Azaruja 

Requerimento de Atestados 
(PREENCHER COM LETRAS MAIÚSCULAS) 

Número____ 

Confirmação do Agregado Familiar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Meios de Prova 

Através do nº1, artº 34º, DL nº 135/99 de Abril 
(quando a prova dos factos tenha de ser feita por duas testemunhas) 

Através do nº1, artº 34º, DL nº 
135/99 de 22Abril 

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

Eu abaixo assinado, 
___________________________ 
__________________________,  
Com o CC/BI N.º_____________ 
Emitido a ___/___/___, 
Residente nesta Freguesia na 
morada_____________________
___________________________
___________________________ 
Confirmo as declarações do req., 
por serem do meu conhecimento 
e corresponderem à verdade. 
 

Azaruja, ___/___/_____ 
 

________________________ 
(Assinatura) 

Eu abaixo assinado, 
__________________________ 
__________________________,  
Com o CC/BI N.º_____________ 
Emitido a ___/___/___, 
Residente nesta Freguesia na 
morada____________________
___________________________
___________________________ 
Confirmo as declarações do req., 
por serem do meu conhecimento 
e corresponderem à verdade. 
 

Azaruja, ___/___/_____ 
 

________________________ 
(Assinatura) 

 
 
Nome__________________ 
_______________________ 
Cargo__________________ 
_______________________ 
Doc. Identificação N.º 
_______________________ 
 

Assinatura 
 

_____________________ 
 

Azaruja, ___/___/_____ 

 
Documentos Anexos: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
     Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma 
livre, específica e informada, para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais por parte da Junta de Freguesia, 
incluindo o tratamento informático dos mesmos, abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a 
finalidade de utilização pelos serviços administrativos, ficando os mesmos disponíveis na nossa base de dados, sem 
serem comunicados ou transmitidos para qualquer outra entidade, e que enquanto titular dos dados pessoais, tenho 
conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude 
do tratamento efetuado com base no mesmo e sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados, 
sempre que se justifique, pelo período legal de 10 anos. Mediante solicitação poderão ser retificados a qualquer 
momento os dados pessoais agora recolhidos. Ficarão responsável pelos dados recolhidos os Serviços Administrativos 
da Freguesia.  
Fundamentação para recolha de dados:  
Nos termos do considerando 42 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados  
Nos termos do n.º 1 do art.º 34 do DL n.º 135/99 de 22 de abril, alterado pelo DL n.º 73/2014 de 13 de maio e do n.º 4 
do mesmo artigo Portaria 412/2001 de 17 de abril que aprova o Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais. 

Nome________________________________________________________________ 
Nascido a ____/_____/_____ Estado Civil________________ Parentesco__________ 
Profissão _________________________  Vencimento ___________,____ € 

Nome________________________________________________________________ 
Nascido a ____/____/______ Estado Civil________________ Parentesco__________ 
Profissão _________________________  Vencimento ___________,____ € 

Nome________________________________________________________________ 
Nascido a ____/_____/_____ Estado Civil________________ Parentesco__________ 
Profissão _________________________  Vencimento ___________,____ € 

Nome________________________________________________________________ 
Nascido a ____/_____/_____ Estado Civil________________ Parentesco__________ 
Profissão _________________________  Vencimento ___________,____ € 
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