
 

REQUERIMENTO DE ATESTADO 

Ex.mo(a) Sr.(a) Presidente da Junta de Freguesia de Vila Real 

 

II. REQUER 

Atestado de Residência Atestado de Prova de Vida 

Atestado de Agregado Familiar  
(Quadro III e/ou IV) 

Outro 
(Preencher quadro V) 

Para ser entregue em: Segundo provas:  

 

III. UNIDO(A) DE FACTO (1) 

Nome: 

NIF:  Nº 

Emitido por: A: Validade: 

Data de Nascimento: Nacionalidade:  

Filho(a) de: 
 
e de: 

 
 

Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 
(Conforme documento de identificação) 

1 - Preencher apenas no caso de Comprovativo de União de Facto 

 

 I. REQUERENTE 

Nome: 

NIF:  Nº 

Emitido por: A: Validade: 

Data Nascimento: Naturalidade: 

Concelho: Distrito: País: 

Filho(a) de: 
 
e de: 

Morada: 

Código Postal: Localidade: 

Reside na morada desde: Profissão: 

Telefone: Telemóvel: Email: 

Estado civil: 



 

V. OUTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. TESTEMUNHAS – ELEITORES DA FREGUESIA DE VILA REAL 
Os abaixo assinados declaram, perante a Junta de Freguesia de Vila Real, que são verdadeiras as declarações constantes no presente 

documento, por seu conhecimento pessoal, e disso assumem inteira responsabilidade 

Nome: 

Data de nascimento:  Nº 

 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 

(Conforme documento de identificação) 

Nome: 

Data de nascimento:  Nº 

 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 

(Conforme documento de identificação) 

 

 

IV. AGREGADO FAMILIAR / INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA  

Nome: Parentesco: 

Data de Nascimento:  Nº 

Profissão: 

Nome: Parentesco: 

Data de Nascimento:  Nº 

Profissão: 

Nome: Parentesco: 

Data de Nascimento:  Nº 

Profissão: 

Nome: Parentesco: 

Data de Nascimento:  Nº 

Profissão: 

Nome: Parentesco: 

Data de Nascimento:  Nº 

Profissão: 



VII. DECLARAÇÃO 
 
Para dar seguimento à sua pretensão, a Junta de Freguesia de Vila Real terá de proceder à recolha e tratamento de todos os 
dados pessoais necessários ao atestado, cuja proteção é para nós muito importante.  
 
Assim, declaro: 

• Consentir o tratamento dos meus dados pessoais, bem como os dados dos restantes elementos do agregado familiar 
(quando aplicável) que compreende todas as operações efetuadas desde a sua recolha, transmissão, seja por meio 
automatizado, ou não automatizado, sendo certo que tal tratamento é necessário à utilização dos serviços prestados 
pela Junta de Freguesia de Vila Real, de acordo com a prossecução das competências e atribuições que lhe estão 
atribuídas por lei; 
 

• Consentir que os meus dados pessoais e dos restantes elementos do agregado familiar (quando aplicável) sejam 
transmitidos a outras entidades públicas, ou privadas na condição de subcontratantes, exclusivamente para a 
prossecução das finalidades legais a que esta Junta de Freguesia de Vila Real adstrita; 
 

• Consentir que os meus dados pessoais dos restantes elementos do agregado familiar (quando aplicável) sejam 
armazenados pelo período de tempo necessário às finalidades para as quais foram recolhidos;  
 

• Que tenho conhecimento que, nos termos de legislação sobre proteção de dados em vigor, é-me garantido, a todo o 
tempo, o exercício dos direitos de acesso, retificação, atualização e eliminação dos meus dados pessoais e do meu 
agregado familiar (quando aplicável), podendo ainda opor-me ao tratamento dos mesmos mediante pedido escrito 
dirigido à Junta de Freguesia de Vila Real, bem como o direito de apresentar queixa junto da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados 

Declaro, ainda: 

• Prestar o presente consentimento de forma livre e voluntária.  
 

• Ter tomado conhecimento da tabela de taxas em vigor nesta Junta de Freguesia e que serão aplicadas a este 
requerimento 

Data Assinatura do Requerente:  
 

____________________________________________________________________________ 
(Conforme documento de identificação) 

 

 

Documentos a Entregar: 

1. Requerimento 

2. Anexos 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

 
Assinatura do trabalhador:  

 
 
 
 

 
Conferi o cartão de Identificação:       Sim          Não 
 
Provas de Vida: 
 
O requerente esteve presente:       Sim          Não 
 

 
 
Levantado por: ___________________________________________________________          em   ___/___/___ 
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