DECLARAÇÃO COMPROMISSO DE HONRA
UNIÃO DE FACTO
Eu __________________________________________________________
__________________, nascido(a) a _____________________, portador(a)
do BI/CC /Titulo de Residência / Passaporte nº. ____________ _________,
NIF ______________________________;
e
____________________________________________________________,
__________________, nascido(a) a _____________________, portador(a)
do BI/CC /Titulo de Residência / Passaporte nº. ____________ _________,
NIF _____________________________;

Declaro/declaramos sob compromisso de honra, nos termos e para os
efeitos do disposto do nº.2 do artº.2-A da Lei 7/2001 de 11
de Maio, alterada pela Lei nº.23/2010 de 30 de Agosto, que vivi /vivemos
em União de Facto:
- há mais de ____ anos /no período de ____________________________
_________________(data da inicio da relação e data de termo da relação),
na seguinte morada: ___________________________________________
____________________________________________________________.

Mais declaro/declaramos que não me/nos encontro/encontramos em
situação impeditiva de atribuição de direitos fundados em União de Facto
estabelecidos do artº.2 da lei supra indicada e que temos conhecimento que
as falsas declarações são punidas nos termos da lei pena.

Colares, _______ / _______ / _______

Assinatura: ___________________________________________________

Assinatura: ___________________________________________________

em anexo juntamos:
_______ cópia dos documentos de identificação;
_______ certidão integral dos registos de nascimento;
________ certidão de óbito (no caso de falecimento de um dos membros)

Regulamento (EU) nº.2016/679 de 27 de Abril de 2016 – proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados e à livre circulação desses dados.

ABONAÇÕES
Eu, ___________________________________________________________________
residente _______________________________________________________________
portador do Doc.Identif. nº. ____________________, NIF nº. ____________________
Posto de recenseamento ______ da Freguesia de Colares, confirmo a veracidade de
todas as declarações expressas pelo requerente, encontrando-me consciente das
consequências que poderão advir da prestação de falsas declarações.

Colares, ______ de _________________ de _________

Assinatura : ______________________________________________________
Regulamento (EU) Nº.2016/679de 27 de Abril de 2016 - proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Eu, ___________________________________________________________________
residente _______________________________________________________________
portador do Doc.Identif. nº. ____________________, NIF nº. ____________________
Posto de recenseamento _______ da Freguesia de Colares, confirmo a veracidade de
todas as declarações expressas pelo requerente, encontrando-me consciente das
consequências que poderão advir da prestação de falsas declarações.

Colares, ______ de _________________ de _________

Assinatura : ______________________________________________________
Regulamento (EU) Nº.2016/679de 27 de Abril de 2016 - proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

