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JUNTA DE FREGUESIA DE SOURE 
Requerimento de Atestados 

 
Nome (a) _______________________________________________________________________________________ 
 
nascido a ___/___/________ , eleitor nº ___________ , filho de (a) _________________________________________ 
 
___________________________________ e de (a) ______________________________________________________ 
 
_________________________________ natural da freguesia de ___________________________________________ 
 
concelho de __________________________________ , de profissão ________________________________________ 
 
no estado civil de _____________________ , residente  em _______________________________________________ 
 
________________________________________ , desta freguesia, necessita que a Junta lhe passe atestado em que se  
 
prove que _______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
para efeitos de ___________________________________________________________________________________ 
 
para o que declara encontrar-se nas condições legais. 
 
O declarante é titular do (b)__________________________ do arquivo de identificação de ______________________ 
 
com o nº __________________/___ emitido em ___/___/_______ , contribuinte fiscal nº ________________________ 
 
                      Soure, ____ de ____________________ de 20___ 
 
O abaixo assinado declara que assume inteira pelas declarações constantes do presente documento que confirma serem verdadeiras. 
(Nº 1 do Artigo 34 do Dec. Lei 135/99 de 22.04). 

          
 
                                                                                                          Assinatura do Declarante ou a Rogo 
 
 
(a) Nomes completos e sem abreviaturas                                             ________________________________________________________ 
(b) Tipo de Documento 
 

 
    
  Os abaixo assinados declaram perante a Junta de Freguesia de Soure, e informam a mesma, de que são verdadeiras as declarações constantes do 
presente documento pelas quais assumem inteira responsabilidade. 
 
Eleitor nº ___________ Assinatura ___________________________________________________________________ 
 
Eleitor nº ___________ Assinatura ___________________________________________________________________ 
 
 
N.B.  – Este impresso só é aceite completamente preenchido, com letra bem legível e sem rasuras. Os espaços não utilizados devem ser traçados. 
Para conhecimento dos Declarantes: “ As falsas declarações são punidas nos termos da Lei Penal, Nº 4 do Art.34 do Decreto Lei 135/99  
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