UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASEGAS E OURONDO
REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO DE FACTO
DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA

____________________________________________________________,
nascido(a)
a
___/___/_____, titular do B.I. / Cartão de Cidadão n.º ______________, válido até
___/___/______.
e
____________________________________________________________,
nascido(a)
a
___/___/_____, titular do B.I. / Cartão de Cidadão n.º ______________, válido até
___/___/______.
Pelo presente instrumento declaram sob compromisso de honra, nos termos e para os efeitos
do disposto do n.º 2 do art. 2.º-A e do n.º 2 do art. 1.º da Lei n.º 7/2001, de 11 de Maio,
alterada pela Lei n.º 23/2010, de 30 de Agosto, que vivem em união de facto, há mais de dois
anos., na morada: _______________________________________________________.
Mais declaram também que não se encontram em situação impeditiva da atribuição dos
direitos fundados em união de facto estabelecidos no art. 2.º da Lei supra indicada e que têm
conhecimento que as falsas declarações são punidas nos termos da lei penal.

_______________, ____ de __________________ de ______
O(a) Declarante

O(a) Declarante

____________________________

____________________________

Autorizo, nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Protecção 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.
Autorizo nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Protecção 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.
Autorizo nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Protecção 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.
As falsas declarações serão punidas nos termos da legislação em vigor!

Recebi:

DESPACHO:

Data: ______________

O Presidente da
Junta

O funcionário:
______________________________

____/_____/_____
_________________________________________

DOCUMENTOS APRESENTADOS
(a assinalar pelos serviços)
- Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão dos requerentes
‐ Cartão de Contribuinte
‐ _________________________________________________________________________________
‐ _________________________________________________________________________________

