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Freguesia de Arcozelo 

Exm.° Senhor Presidente da 

Freguesia de Arcozelo 

Nome________________________________________________________, nascido a ___/___/_____, 

estado civil ________________ profissão _______________________________ , filho/a de 

__________________________________________ e de  __________________________________ 

natural da freguesia de  _________________________ concelho de ______________________, 

residente na Rua/Trav./Av.______________________________________, nº__________ , desta 

freguesia onde está recenseado/a sob o N.° ______________________ portador/a do Bilhete de 

Identidade N.° ______________ emitido em ___/___ /            , pelo Arquivo de ______________ , 

contribuinte nº ________________ vem requerer a V. Exa. se digne mandar passar atestado de: 

- Residência b)      
- Prova de vida      
- Situação económica a)      
- Apoio judiciário a)      
- Outros    

nos termos da Lei, para efeito de ______________________________________________ declaro 

que os factos que desejo atestados pela Junta de Freguesia, são reais e verdadeiros e que é do meu 

conhecimento que as falsas declarações são punidas nos termos do artº 2º, nº 2 do Dec.- Lei nº 

217/88, de 27/06.  

Nome 
Estado 

Civil 

Data 

Nascimento 

Grau de 

Parentesco 

B. Identidade Ou 

Cédula 
Profissão Vencimento mensal 

Obs.:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Deve juntar fotocópia dos seguintes documentos: 

- B.I.s dos componentes do seu agregado familiar ou cédulas pessoais dos menores, e das testemunhas abonatórias; 

- Cartões de Eleitor dos componentes do agregado familiar bem como das testemunhas abonatórias; 

a) - Recibos de Vencimentos, declaração de IRS, declaração de desempregado do IEFP, ou cartão de estudante.

b) - Os cidadãos residentes de outras nacionalidades devem apresentar passaporte ou Autorização de Residência.

A rcozelo, ____de___________ de _______ 

Assinatura do/a requerente, _______________________________________ 

Recebido por, _______________________________________ 

Reservado aos Serviços 

Recebido e conferido em __/__ /____ por__________ 

Passado em __/__ /____ 

Nº de Registo _________ 
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ABONAÇÃO FEITA POR DOIS CIDADÃOS ELEITORES 

NA FREGUESIA DE ARCOZELO 

Assinatura:  

Eleitor N°___________ 

B.I./C.C. N° __________emitido em ___/___/______ pelo Arquivo de ____________ 

Residente em ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Assinatura:  

Eleitor N°___________ 

B.I./C.C. N° __________emitido em ___/___/______ pelo Arquivo de ____________ 

Residente em ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Arcozelo , __de ___________________ de ______ 


