Requisição N.º______
(Nome)____________________________________________________________________________
Data de Nascimento __/__/_____ Estado Civil _____________ Situação Profissional ____________
Natural
Filho(a)

de

(Freguesia)________________________
de

(Concelho)______________________

_______________________________________________

e

de

__________________________________________________________________________________
Morador(a) na _________________________________________________, Cód. Postal ____-___
reside nesta Freguesia há ___________ com o Cartão de Eleitor N.º_______________ da Freguesia
de ___________________, vem

por

este meio requerer um atestado para efeitos de

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
AGREGADO FAMILIAR
Nome

Parentesco

Data Nascimento

Rendimentos

O abaixo assinado declara que, nos termos do Nº.2 de Artigo 1º. Do Decreto – Lei Nº.217/88, de 27
de Junho, as declarações prestadas à Junta de Freguesia da Ajuda são verdadeiras e delas assume
todas as responsabilidades.
Lisboa ________, de __________________ de 201_________
_____________________________________________
(Assinatura)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUNTA DE FREGUESIA DA AJUDA

Requisição N.º_______

Data de Entrega __/__/____
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DECLARAÇÃO
Os abaixo assinados confirmam as declarações contidas nesta requisição e delas assumem inteira
responsabilidade perante as autoridades competentes.
Assinatura

Assinatura

________________________________
(carimbo no caso de firma ou Nº. de eleitor caso de particular)

________________________________
(carimbo no caso de firma ou Nº. de eleitor caso de particular)

INFORMAÇÃO DA SECRETARIA:
Apresentou-se o(a) próprio(a) que tem o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão N.º ____________________em
_____/_____/_____.
Outro Documento _________________________________N.º _____________, emitido por

______________________________, em _____/_____/_____.
A requisição foi entregue por um(a) representante do(a) requerente________________________________________,
portador(a) do B.I./Cartão de Cidadão N.º______________, emitido pelo Arquivo de Identificação de _______________,
em ____/____/____.
Confirmei a assinatura da pessoa que assinou a rogo através do B.I./Cartão de Cidadão N.º _______________, emitido pelo
Arquivo de Identificação de____________________, em ____/____/____.
Lisboa,____/____/20___

A Funcionária

_____________________________________

O pedido do presente á Junta, tendo sido deliberado_________________________________
Lisboa,____/____/20___
O pedido de Apoio Judiciário foi presente à Reunião de Executivo de ____/ ____/ ____201 tendo sido deliberado
___________________________________________________________________________________________________
Lisboa, ____/ ____/ ____ 20___

O Presidente

_________________________________
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