
 

 
 

  REQUERIMENTO PARA ATESTADO 
Documentos a Apresentar 

a) Para qualquer finalidade devem ser apresentados junto com o presente requerimento Bilhete de identidade/Cartão de 

Cidadão/Autorização de Residência/Passaporte do requerente válidos. 

b) Para confirmação do agregado familiar, para além dos documentos indicados em a) devem ser apresentados: 

1. Bilhete de identidade/Cartão de Cidadão/Autorização de Residência/Passaporte válidos dos elementos do agregado 

familiar; 

2. Documento do tribunal em como as crianças estão a cargo do progenitor, no caso de ser para o Tribunal de Menores. 

c) Para confirmação da União de Facto, para além dos documentos indicados em a) devem ser apresentados: 

1. Bilhete de identidade/Cartão de Cidadão/Autorização de Residência/Passaporte válidos do companheiro/a; 

2. Cópia da Declaração do IRS. 

d) Para atestar a Insuficiência Económica, para além dos documentos indicados em a) devem ser apresentados: 

1. Declaração das Finanças a comprovar se tem ou não bens em seu nome; 

2. Declaração de IRS referente ao ano anterior; 

3. Cópia do último recibo de vencimento ou declaração de desemprego. 

DADOS DO REQUERENTE  

Nome __________________________________________________________ Data de Nascimento ___ / ___ / ______ 

Nº CC/BI/Passaporte/Título de Residência ______________________________________ Validade ___ / ___ / ______ 

NIF _________________________________________ Contacto ___________________________________________ 

Morada ________________________________________________________________________________________ 

Código Postal __________________________________ Localidade ________________________________________ 

 

ATESTADO PARA COMPROVATIVO DE: 

Residência Agregado Familiar União de Facto Insuficiência Económica Prova de Vida Outro _____________ 

Local onde vai apresentar o atestado _________________________________________________________________ 

Para efeitos de ___________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

DADOS DO AGREGADO FAMILIAR:  

Nome Data de Nascimento Nº de identificação Grau de Parentesco 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

Declaro que tomei conhecimento da legislação aplicável e abaixo transcrita 

“Declarar ou atestar falsamente à autoridade pública ou a funcionário no exercício das suas funções identidade, estado 

ou outra qualidade a que a lei atribua efeitos jurídicos, próprios ou alheios, é punido com pena de prisão até um ano 

ou com pena de multa, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal”, nos termos do artigo 

348.º-A do Código Penal. 

Gafanha da Nazaré, _____ de _______________ de 202__ 

 

Assinatura do Requerente 

 

_________________________________ 

 

TESTEMUNHAS  

Observações:  

• As testemunhas devem estar recenseadas na Freguesia da Gafanha da Nazaré e não podem ser familiares do requerente 

nem residir com o mesmo; 

• O presente documento deverá ser acompanhado de fotocópias, ou original, dos documentos de identificação das duas 

testemunhas, que será devolvido após verificação. 

“Declarar ou atestar falsamente à autoridade pública ou a funcionário no exercício das suas funções identidade, estado 

ou outra qualidade a que a lei atribua efeitos jurídicos, próprios ou alheios, é punido com pena de prisão até um ano 

ou com pena de multa, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal”, nos termos do artigo 

348.º-A do Código Penal. 

Eu abaixo-assinado (nome completo) _______________________________________________________________ 

portador do Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade nº _______________________, válido até ___ / ___ / ______ 

e residente da (morada) _________________________________________________________________________ 

declaro sob minha responsabilidade que são verdadeiros os elementos constantes neste requerimento. 

Assinatura ____________________________________________________________________________________ 

 

Eu abaixo-assinado (nome completo) _______________________________________________________________ 

portador do Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade nº _______________________, válido até ___ / ___ / ______ 

e residente da (morada) _________________________________________________________________________ 

declaro sob minha responsabilidade que são verdadeiros os elementos constantes neste requerimento. 

Assinatura ____________________________________________________________________________________ 

 


