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JUNTA DE FREGUESIA DE SOURE 
Requerimento de Termo de Identidade, Idoneidade ou Justificação Administrativa 

 
Nome (a)_______________________________________________________________________________________ , 
 
 nascido a ___/___/_______ eleitor Nº _________ , filho de (a)_____________________________________________ 
 
________________________________ e de (a)_________________________________________________________ 
 
______________________________________ natural da Freguesia de ______________________________________ 
 
Concelho de ________________________________ , no estado civil de __________________________, residente em  
 
____________________________________________________________________ , portador do bilhete de identidade  
 
nº _____________/___ passado pelo Arquivo de Identificação de _________________________ em ___/___/______ ,  
 
contribuinte fiscal nº ________________ , requer a V. Exa. se digne mandar lavrar Termo de (b)__________________ 
 
________________________ para apresentar ___________________________________________________________ 
 
no qual conste que (c)______________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Apresenta como abonadores _________________________________________________________________________ 
 
nascido em___/___/_____ , no estado civil de _________________ , de profissão______________________________ 
 
Portador do bilhete de identidade nº ______________/___  passado pelo arquivo de identificação de_______________ ,   
 
em ___/___/______ , residente em ____________________________________________________________________ 
 
e ______________________________________________________________________________________________ 
 
nascido em ___/___/_______ , no estado civil de _________________, de profissão ___________________________ , 
 
Portador do bilhete de identidade nº ___________/ ___ passado pelo arquivo de identificação de___________________ 
 
em ___/___/______ , residente em ____________________________________________________________________ 
 
        Soure, ____ de __________________ de 20___ 
 
 O abaixo assinado declara que assume inteira responsabilidade pelas declarações constantes do presente documento que confirma serem verdadeiras, (nº 2 do Artigo 1º do 
Dec. Lei 217/88 de 27.06) 
 
                                                                                                           Assinatura do Declarante 
 
 
                                                                               ________________________________________________ 

(a) Nomes Completos e sem 
abreviaturas 

(b) Identidade 
Idoneidade 
Justificação Administrativa 

(c)    Objecto da Pretensão  
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