
      COLARES 

Junta de Freguesia                          Registo: _________________ 
 

REQUERIMENTO  
 

Exmo.Sr.Presidente da Junta de Freguesia de Colares: 
 

Nome ________________________________________________________________,  
 

nascido a ___________________, no estado civil de ___________________________,   
 

Documento de Identificação nº.___________________ valido até ________________,  
 

NIF ______________,  Posto de recenseamento ____ , Profissão _________________ ,  
 

natural de _______________________, contacto telefónico _____________________ ,   
 

filho de ________________________________________________________________  
 

e de __________________________________________________________________;    
 

residente em ____________________________________________________________   
 

______________________________________________________________________,  
 

há ____ anos / meses, requer a V.Exa., que lhe mande passar Atestado/ Declaração de   
 

______________________________________________________________________     
 

______________________________________________________________________  
 

______________________________________________________________________  
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

Para efeitos de _________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

Declara, por sua honra, que reúne os requisitos necessários para que lhe seja passado(s) o(s) 

atestado(s)/a(s) Declaração(ões) que solicita. ------------------------------------------------------------- 
  

Colares, ____________ de _____________________________ de ___________. 
 

 

O REQUERENTE 

 

_________________________________________________ 

 

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.  
                                         

Anexa os seguintes Documentos/Abonações comprovativos das declarações acima 

prestadas: _____________________________________________________________ 

                                                                                                                   Ver Verso → 



ABONAÇÕES PARA ATESTADOS/ DECLARAÇÕES 
 

 

Eu, ___________________________________________________________________  

 

residente _______________________________________________________________ 

 

portador do Doc.Identif. nº. ____________________, NIF nº. ____________________ 

 

Contacto telefónico ____________________; 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. ____________________ 

 

Contacto telefónico ____________________; 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. 

 

 

 

 

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. 


