
	  

	  

 
Reg. N.º ________ / 201_ 

 
Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias 

de SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA – Vila Nova de Gaia 
 
 

Requerente: _____________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______/______/________,   Profissão: ____________________________________ 

Estado Civil: ______________________ c/ ____________________________________________________ 

Filho(a) de _______________________________________________________________________________ 

e de _____________________________________________________________________________________ 

Natural da Freguesia de ___________________________________________________________________ 

Concelho de _____________________________________________________________________________ 

Cartão de Eleitor N.º _________ – _______________,  

Portador(a) do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte / Titulo Residência N.º 

__________________________ Emitido em: ______/______/___________ - _________________________ 

Residente na _____________________________________________________________________________ 

desta Freguesia, vem requerer a V. Exa. lhe seja passado (1)  ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

declaro sob minha responsabilidade que são verdadeiros os elementos constantes neste 
requerimento (acima e atrás indicados) pelo que  
 

                                                      Espero deferimento, 
 

Vila Nova de Gaia, ______ de ____________________ de 201_ 
 

                                                     O Requerente, 
                                                                   

_________________________________________________ 
 
 

(1) - Atestado, Certidão, Apoio Jurídico, Declaração                                                   



	  

	  

 

AGREGADO FAMILIAR 
(em comunhão de mesa e habitação) 

 

NOMES N.º 
ELEITOR 

PARENTESCO DATA 
NASCIMENTO 

ESTADO 
CIVIL 

PROFISSÃO  VENCIMENTO 
EM EUROS 

       
       
       
       
       
       
       
       

NOTA: De todas as importâncias referidas, terão de apresentar recibos comprovativos. 
 

 

(2) - TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Eu abaixo assinado, portador(a) do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão n.º _________________, Eleitor(a) 

desta Freguesia n.º _____ – ________, declaro que me responsabilizo pelas declarações e afirmações do presente 

requerimento, ao abrigo do Decreto-lei N.º 135/99 de 22 de Abril de 1999.  

Vila Nova de Gaia, _______ de _____________________ de 201_ 

 
Assinatura, 

 
_________________________________________________ 

(conforme Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão) 
 

 

(2) - TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Eu abaixo assinado, portador(a) do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão n.º _________________, Eleitor(a) 

desta Freguesia N.º _____ – ________, declaro que me responsabilizo pelas declarações e afirmações do presente 

requerimento, ao abrigo do Decreto-lei N.º 135/99 de 22 de Abril de 1999.  

Vila Nova de Gaia, _______ de _____________________ de 201_ 

 
Assinatura, 

 
________________________________________________ 

(conforme Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão) 
 

(2) - No caso do requerente não poder atestar a responsabilidade por não estar recenseado ou não 
possuir identificação. 

                                                                                    
                                     A FUNCIONÁRIA 
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________	  

NOS TERMOS DO N.º 4, DO ART.º 34.º DO DECRETO-LEI 
N.º 135/99, DE 22 DE ABRIL DE 1999, "AS FALSAS 
DECLARAÇÕES SÃO PUNIDAS NOS TERMOS DA LEI 
PENAL".	  


