
 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASEGAS E OURONDO 

 

REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE ATESTADOS OU CERTIDÕES 
 

Requerimento:          Atestado            Certidão 

 

Nome completo. __________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento ____/_____/____  Estado civil. _______________________ 

Filho de. ______________________________________________. e de ______________________________________________ 

natural de _______________________ Concelho de _________________________ Distrito de ___________________________, 

residente em _____________________________________________________________________________________________ 

Telf. /Telm. n.º _____________________, NIF nº ____________________portador do B.I. / C.C. nº ________________________ 

Data de emissão/validade __________________, pelo Arquivo de Identificação _____________________. 

REQUER, NOS TERMOS LEGAIS: 

       Atestado de residência. 

      Atestado/Prova de vida. 

      Atestado comprovativo do seu agregado familiar, constituído por: 

Nome (completo) 
Data de 

Nascimento 

Grau de 

Parentesco 
Estado Civil CC/BI n.º NIF 

      

      

      

      

  Outro 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

PEDE DEFERIMENTO, declarando sob compromisso de honra a veracidade de todas as declarações prestadas, assumindo toda 

a responsabilidade consequente da sua inexactidão ou falsidade. 

Freguesia de Casegas e Ourondo, ______ de ________________. de 20___ 

Assinatura do requerente 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 

TERMOS DE RESPONSABILIDADE 
(Quando nenhum membro da Junta tem conhecimento dos factos a atestar, a prova terá de ser feita por duas testemunhas) 
 
Eu abaixo assinado declaro assumir inteira responsabilidade pelas 
declarações do requerente. 
 
Nome legível: 
 
___________________________________________________ 
Assinatura: 
 
___________________________________________________ 
 
B.I. / Cartão de cidadão nº __________________ 
 

Eu abaixo assinado declaro assumir inteira responsabilidade pelas 
declarações do requerente. 
 
Nome legível: 
 
___________________________________________________ 
Assinatura: 
 
___________________________________________________ 
 
B.I. / Cartão de cidadão nº __________________ 
 

 

   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! 
 

 

 

DESPACHO: 

 
 

                                                                                                      O Presidente da Junta 
 
____/_____/_____                                _________________________________________ 
 

 
Recebi: 
 
Data: ______________ 
 
O funcionário: 
 
______________________________ 

 
 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 
(a assinalar pelos serviços) 

 

 - Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão do requerente 

 ‐ Cartão de Contribuinte 

 ‐ Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão das testemunhas inscritas obrigatoriamente na Freguesia de Casegas e Ourondo 

 ‐ Fotocópia de Documento de Identificação das pessoas que compõem o agregado familiar 

 ‐ _________________________________________________________________________________ 

 ‐ _________________________________________________________________________________ 

 

 


