União das Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça
(Concelho de Mafra)

Requerimento
Taxa: 5,00 €
Recebido por___________________
Exmo. Senhor Presidente da União das Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça
Registo N.º _________
Nome ______________________________________________________________________________________
Data de Nascimento ___/___/______ Nacionalidade ____________________ EstadoData
Civil ____/____/2014
________________
Filiação: Pai__________________________________________________________________________________
Mãe _______________________________________________________________________________________
Residente há _____ anos/meses na (morada)_______________________________________________________
(Código Postal) _______ - _____, (Localidade)___________________. E-mail:_____________________________
Contato Telefónico:_________________ NIF.:_________________ Profissão:_____________________________
Documento de Identificação:

 B.I. C.C.  Passaporte  Título Residência  Outro _________

N.º ________________________ Válido até ___/___/______ .
Autorizo / Não Autorizo cópia do Documento de Identificação (riscar o que não interessa)_____________________________________

Requer, nos termos legais, que lhe seja passado atestado de:
Residência Agregado Familiar Prova de Vida Situação Económica União de Facto
Outro __________________________________________________________________________________

Agregado Familiar do Requerente
Nome

Data
Nascimento

Parentesco

N.º Doc.
Identificação

NIF

__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
Fim a que se destina: _____________________________________________________________________________
e declara que: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Pede Deferimento
____________________,___/___/20__ Assinatura: __________________________________________________
Ver Verso

Atenção: A prestação ou confirmação de falsas declarações é passível de ação criminal. Os abaixo assinados declaram que assumem
para com a União de Freguesias, ou perante quaisquer outras entidades oficiais a responsabilidade que lhe possa advir pelas
declarações constantes deste impresso.

Testemunhas
Através do n.º 1 do art.º 34º, D.L. n.º 73/2014, de 13 de maio
(quando a prova dos factos tenha de ser feita por testemunho)

Eu abaixo assinado, ___________________________________________________________________________________
nascido(a) a____/____/_______.residente em ____________________________________________________________,
(Código Postal)______-____, (Localidade) ____________________,portador(a) do B.I./C.C. n.º ______________________
válido até_____/_____/_________, testemunho as declarações do requerente, por serem do meu conhecimento e
correspondem à verdade.
___________________________,_____ de ______________________de 20__
__________________________________________________________________________________________
(Assinatura)

Através do n.º 1 do art.º 34º, D.L. n.º 73/2014, de 13 de maio
(quando a prova dos factos tenha de ser feita por testemunho)

Eu abaixo assinado, ___________________________________________________________________________________
nascido(a) a____/____/_______.residente em ____________________________________________________________,
(Código Postal)______-____, (Localidade) ____________________,portador(a) do B.I./C.C. n.º ______________________
válido até_____/_____/_________, testemunho as declarações do requerente, por serem do meu conhecimento e
correspondem à verdade.
___________________________,_____ de ______________________de 20__
__________________________________________________________________________________________
(Assinatura)

Documentos a Apresentar do Requerente
(Assinalados com X)
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
Passaporte
Título de Residência
Contrato de Arrendamento
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão das pessoas que compõem o agregado familiar
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão das Testemunhas
Cópia do Recibo de Vencimento
Declaração de Reforma ou Pensão
Certidão de Óbito
___________________________________________________________________________________

