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JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

Reg. Nº._______     Reg. Caixa N.º _________ em ____/____/_____ 
       Euros: __________ 
Data ___/___/_______    Data de entrega _____/_____/_______ 
       Funcionário __________________ 
 

 
TIPO DE ATESTADO (assinalar com x)                Prova de Vida   

Atestado de Residência     Comunhão de habitação  

Pedido de Nacionalidade     União de Facto  

Pedido de Passaporte/ Tít. de Residência                Agregado Familiar 

Uso e porte de arma     Situação Económica  

Visita a Recluso       Outro        ____________________________ 

 
REQUERIMENTO 

 

Exmo(a). Senhor(a) 
Presidente da Junta de Freguesia de Casal de Cambra 
 

Nome  _______________________________________________________________________________, 

Nascido(a) a ____/____/______, estado civil _______________, profissão  ________________________ 

natural da Freguesia/País *___________________________ Concelho de _________________________ 

Distrito de _______________________________   Nacionalidade  _______________________________ 

filho de  ______________________________________________________________________________ 

e de _________________________________________________________________________________ 

Documento de Identificação ____________________ nº________________ Validade ____ /____ /_____ 

Contribuinte n.º  ___________________ Eleitor n.º____________ Telf. n.º ________________________ 

Residente desde ____ /___/_______, nesta Freguesia e morador na Rua/Av.*  _____________________ 

________________________________________________________ Código Postal  _________ - ______ 

Requer que lhe passe atestado de _________________________________________________________ 

Para efeitos de ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Declaro sob compromisso de honra que as informações que constam deste documento são verdadeiras. 

 

Casal de Cambra, _______ de  _____________ de 20 _____ 

 
Assinatura 

 
___________________________________________________________________ 

 
IMPORTANTE: as falsas declarações dos requerentes, serão punidas nos termos do “Código Civil” 
 
* riscar o que não interessa  

http://www.jf-casalcambra.pt/
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COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
Quadro 1 

Nome 
Grau de 

Parentesco 
Data de 

Nascimento 
Estado Civil Profissão 

Rendimentos 
mensais 

Requerente ---------- ----------- --------- ---------  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Elementos integrados no agregado familiar do requerente e que, com este residem em comunhão de mesa e habitação.  
 

Certificação de União de Facto: 
O requerente vive em união de facto com a pessoa indicada no quadro 1, desde ____/_____/_______ 
(mais de 2 anos) 
 
 

Certificação de Situação Económica 
Os rendimentos indicados no Quadro 1, baseiam-se em documentação, cuja cópia ficará em arquivo 
nesta Junta de Freguesia ou declarações prestadas pelo requerente.  
Valor Mensal de Encargo com Habitação: ____________ € 
 
 

Outras Declarações: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
DOCUMENTOS A APRESENTAR NA ENTREGA DO REQUERIMENTO: 
IDENTIFICAÇÃO: (é obrigatória a apresentação de documento de identificação válido) 
❑ Cartão do Cidadão 
❑ Bilhete de Identidade 
❑ Título de Residência (Cidadãos Estrangeiros) 
❑ Passaporte 
❑ Contribuinte 
❑ Cartão de Eleitor 
 
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
❑ Documentos de Identificação do Agregado Familiar 
❑ Recibos de Rendimentos do Agregado Familiar 
❑ Comprovativo de Encargo com Habitação (Recibo da Renda da Casa ou Declaração Banco) 
❑ Contrato de Trabalho 
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(1) Nome do requerente 
(2) Residente na Freguesia à mais de um ano 
(3) Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão ou Título de Residência (Cidadãos Estrangeiros com capacidade eleitoral) 
(4) Não residir na mesma habitação do requerente 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro sob minha honra e perante a Junta Freguesia Casal de Cambra, que as declarações 

reproduzidas neste impresso por (1) ________________________________________________ 

são verdadeiras pelo que, assumo a responsabilidade pela sua autenticidade.  

Nome (2) _____________________________________________________________________________ 

Documento de Identificação (3) ___________________ Nº ________________ Validade ___/___/_____ 

Residente na Rua/Av.ª. (4) _______________________________________________________________ 

Casal de Cambra, _____/_____/_______ 

 

      Assinatura 

 

___________________________________________  Eleitor n.º __________________ 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro sob minha honra e perante a Junta Freguesia Casal de Cambra, que as declarações 

reproduzidas neste impresso por (1) ________________________________________________ 

são verdadeiras pelo que, assumo a responsabilidade pela sua autenticidade.  

Nome (2) _____________________________________________________________________________ 

Documento de Identificação (3) ___________________ Nº ________________ Validade ___/___/_____ 

Residente na Rua/Av.ª. (4) _______________________________________________________________ 

Casal de Cambra, _____/_____/_______ 

 

      Assinatura 

 

___________________________________________  Eleitor n.º __________________ 


