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Requerimento de Atestado 

 

Exmo.(a) Senhor(a) Presidente da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso: 

Nome: ______________________________________________________________________________, 

Data Nascimento: ____/____/_______ Profissão: ________________________________________,  

Nacionalidade: _________________, Doc. Identificação: _______________, Válido até: ___/___/_____, 

Residente em: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________6200-____ Covilhã. 

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

Residência  Embarque objectos  

Residência com agregado  União de facto  

Rendimento Social Inserção  Visita a recluso  

Atestado de Vida  Outros:_______________________  

 

Para efeitos de: ________________________________________________________________________ 

Composição do Agregado Familiar 

Nome Data Nascimento Parentesco Estado Civil 

 
___ / ___ / ______ 

  

 
___ / ___ / ______ 

  

 
___ / ___ / ______ 

  

 
___ / ___ / ______ 

  

 
___ / ___ / ______ 

  

 

As declarações constantes deste requerimento correspondem inteiramente à verdade, o que afirmo por 

minha honra, assumindo toda a responsabilidade consequente da sua inexatidão ou falsidade. 

(Ao abrigo do artigo 34, do decreto-lei n.º 135/99 de 22 de Abril) 

Serve o presente requerimento também para autorizar a reprodução, por parte deste Junta de Freguesias, 

de qualquer documento, de identificação ou outro, que me sejam solicitados. 

Mais declara que tem conhecimento de que as falsas declarações são punidas nos termos da lei penal 

(D.L: 135/99 Art.º 34.º, n.º4) 

 

Pede deferimento, 

Assinatura do Requerente 

 

_________________________________________ 

 

Covilhã, ____ de ___________________ de ________ 
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Meios de Prova: 

Por declaração do(a) próprio(a); 

E também, 

Documentos a apresentar: 

(A) – Para qualquer finalidade devem ser sempre apresentados: 

1 – Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão válidos (cidadãos nacionais) 

2 – Título de Residência ou Passaporte válidos (cidadãos estrangeiros) 

 

(B) – Para Cidadãos não recenseados: 

1 – Contrato de arrendamento, ou declaração de honra passada pelo senhorio e 

em nome do(a) requerente. 

 

(C) – Para confirmação do Agregado Familiar, para além dos documentos 

indicados em (A), deverão ser apresentados os documentos de identificação 

de todos os membros do respetivo agregado. 

 

 

(D) – Para atestar insuficiência económica, para além dos documentos indicados 

em (A) e (C) deverão ser apresentados: 

1 – Declaração da Segurança Social com os rendimentos do requerente e do 

agregado familiar; 

2 – Declaração de vencimentos ou recibo de ordenado; 

3 – Declaração do IEFP em como se encontra desempregado. 

 


