Junta de Freguesia da Quinta do Conde
REQUERIMENTO DE ATESTADOS

Registo de Entrada
N.º_____________
Em ___/___/20___
O funcionário

Residência

Impressos Próprios

Agregado Familiar

Outros:________________________________

Prova de Vida

Requerente:
Nome:
Morada:
Código Postal:
Filho de:
E de:
Tipo de Documento

N.º

Posto de Voto

Validade

NIF

Data de Nascimento

Nacionalidade

Freguesia

Concelho

Distrito

Estado Civil

Profissão

Contacto

Natural de:

Agregado Familiar
Nome

Parentesco c/ o
requerente

Data de
nascimento

Profissão

Vencimento

Autorizo fotocópia/s do/s documento/s de identificação
Não autorizo fotocópia/s do/s documento/s de identificação

Assinatura do requerente

As falsas declarações são punidas nos termos da lei penal (Dec. Lei n.º 135/99, Art.º 34.º, n.º 4)

☐

Recolha de Consentimento

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, específica e informada,
para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais por parte da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, incluindo o tratamento informático dos
mesmos, abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de utilização pelos serviços administrativos, ficando os mesmos
disponíveis em base de dados, sem serem comunicados ou transmitidos para qualquer outra entidade, e que enquanto titular dos dados pessoais,
tenho conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do tratamento
efetuado com base no mesmo e sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem conservados, pelos prazos previstos no Regulamento
Arquivístico para as Autarquias Locais. Mediante solicitação poderão ser retificados a qualquer momento os dados pessoais agora recolhidos.

Quinta do Conde, ____ de ____________ de 20____ Assinatura: ________________________________________
Av. Cova dos Vidros | 2975 – 333 Quinta do Conde
Telefone: 212108370 – Fax: 212108375 – E-mail: geral@jf-quintadoconde.pt

IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS
Preenchimento integral obrigatório, por cidadãos eleitores na freguesia

Nome:
CC/BI n.º:

Validade:

Posto de Voto:

Morada:
Contacto:
Autorizo fotocópia do documento de identificação
Não autorizo fotocópia do documento de identificação (*)

Assinatura da testemunha

Nome:
CC/BI n.º:

Validade:

Posto de Voto:

Morada:
Contacto:
Autorizo fotocópia do documento de identificação
Não autorizo fotocópia do documento de identificação (*)

Assinatura da testemunha

(*) Requer apresentação do documento de identificação original.

As falsas declarações são punidas nos termos da lei penal (Dec. Lei n.º 135/99, Art.º 34.º, n.º 4)

Documentos a apresentar:
Documento de identificação de todas as pessoas identificadas no atestado:
•
CC/BI+NIF
•
Passaporte / Título de Residência válido
Cidadãos estrangeiros:
Testemunho de dois cidadãos eleitores na Freguesia (e respetivos documentos de identificação originais)
Documento comprovativo de residência na Freguesia
Atestados de Insuficiência Económica:
IRS, último Recibo de Vencimento, Recibo de Pensão, Subsidio de Desemprego ou RSI
Atestados de Transporte de Mercadorias:
Livrete da viatura
Lista da mercadoria a transportar
Atestados de Responsabilidade
Termo de Responsabilidade (Notário)

Av. Cova dos Vidros | 2975 – 333 Quinta do Conde
Telefone: 212108370 – Fax: 212108375 – E-mail: geral@jf-quintadoconde.pt

