
 

                                                             JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA JOANA 
Requerimento de Atestado/Declaração 

 

FREGUESIA DE SANTA JOANA  Avenida D. Afonso V | 234 343 370 | fstajoana@gmail.com 

 

Exmo. Senhor Presidente, 
 

Nome Completo  
 

Data de Nascimento  Estado Civil  
 

Profissão atual  
 

Naturalidade Freguesia Concelho País 

 

Portador do B.I. / C.C / PASS. / T.R. (rodear o que possui) n.º  
 

Identificação emitida ou válida (riscar o que não interessa) até  
 

Contribuinte n.º    Recenseado com o n.º de eleitor  
 

 

Filiação 

 

 

 
 

Morada Completa  
 

Contacto Telefónico  Email  

venho, respeitosamente, pedir a V. Exa., para efeitos de 

 

que me seja atestado/me seja declarado (riscar o que não interessa)   

 

 

 

 

 

 

 

 

As falsas declarações serão punidas nos termos da Lei Penal [Art.º 34 – nº 4 do Decreto de Lei 135/99, de 22/04] 

Eu, abaixo assinado, afirmo serem verídicas as informações prestadas e assumo completa e inteira responsabilidade 

de todas as penas e despesas que venha a ocasionar, quando sejam falsas as informações deste documento. 

 

Santa Joana, _______de _______________________de___________ 

Assinatura ____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

A preencher pelos Serviços Administrativos da Freguesia 
 
 

 

 

REQUERIMENTO N.º  PAGAMENTO TAXAS  ISENÇÃO TAXAS  O FUNCIONÁRIO 
     Cartão Social    

   Insuficiência Económica   

   Apoio Social  



 

FREGUESIA DE SANTA JOANA  Avenida D. Afonso V | 234 343 370 | fstajoana@gmail.com 

TESTEMUNHAS 
 

As Testemunhas abaixo assinadas assumem inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas 
 

Nome Completo  
 

 

Morada Completa  
 

Portador do B.I. / C.C (rodear o que possui) n.º  N.º de eleitor  

 

Assinatura ____________________________________________________________________________________ 
 

 

Nome Completo  
 

 

Morada Completa  
 

Portador do B.I. / C.C (rodear o que possui) n.º  N.º de eleitor  

 

Assinatura ____________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTOS A APRESENTAR 
 

(A) Para qualquer finalidade devem sempre ser apresentados junto com o presente requerimento: 

1. Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão ou Autorização de Residência/Passaporte do(a) requerente; 

2. Cartão de Contribuinte do(a) requerente (no caso do B.I.); 

3. Autorização de residência válida com morada atualizada ou visto (para não recenseados na Freguesia); 
 

 (B) Para confirmação do agregado familiar para além dos documentos indicados em (A) devem ainda ser 

apresentados: 

4. Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão e/ou Cédula dos elementos do agregado familiar; 
 

(C) Para atestar a Insuficiência Económica do(a) requerente e respetivo agregado familiar, para além dos 

documentos indicados em (A) e (B), devem ainda ser apresentados: 

5. Declaração da Segurança Social, com os rendimentos do agregado familiar ou folhas de vencimento; 

6. Declaração do IEFP em como se encontra desempregado(a) se for o caso; 

7. Outros documentos considerados necessários. 

A Junta de freguesia reserva-se ao direito de não fazer juízo de valor da condição económica do requerente, 

declarando no Atestado, o constante das declarações referidas pelo requerente. 
 

A preencher pelo Executivo da Freguesia [em casos necessários] 
 

Testemunho do Executivo [de acordo com o n.º 1 do artigo 34.º do Decreto Lei n.º 73/2014, de 13 de maio] 

Como membro da Junta de Freguesia tenho conhecimento direto dos factos a atestar 

dispensando-se a recolha de testemunhas. 

Assinatura 

 

 

Isenção com fim de Apoio Social [de acordo com o n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e Licenças da Freguesia] 

Comprovo que o requerente é particular de fracos recursos financeiros isentando o 

mesmo do pagamento da taxa devida. 

Despacho Presidente 

 

 


