
 

Tel.: 281 322 452 
Fax: 281 32 33 60 
 

 

Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Tavira: 

NOME: ___________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

DATA DE NASCIMENTO: ……./……/…… 

Nascido em _______________________________________________________________________  

Pais de Origem ____________________________________________________________________  

ESTADO CIVIL:  Solteiro(a)  Casado(a)  Divorciado(a)  Viúvo(a) 

PROFISSÃO:  _____________________________________________________________________  

PAI: _____________________________________________________________________________  

MÃE: ____________________________________________________________________________  

Portador(a) Passaporte ou título de residência 

Nº.    Emitido em ……./……/….. Entidade _______________________  

 ___________________________   Contribuinte Fiscal Nº . _________________________________  

Reside na Rua, Av., ...:  _____________________________________________________________  

 ________________________________________  Desde do dia  ___________________________  

Solicita que lhe seja passado um Atestado  

 Residência  Apoio Judiciário  Agregado  Insuficiência Econ.  __________ 

Para efeitos de/Local de Entrega:  _____________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________   

Onde conste que  __________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
 
O abaixo-assinado declara que assume inteira responsabilidade pelas declarações contantes do 
presente documento que confirma serem verdadeiras (nº. 1 do artigo 34º do Decreto-Lei 
n.º 135/99) 

TAVIRA,  __________  de  ___________________  de  ________  

Assinatura do declarante 

                                                                                                
 

Registo n.º _________ 
Entrada : ___/___/___ 

PAGO 

Sim □ Não □ 
Funcionária:_____________ 



Nome 
Data de 
Nasc. 

Grau de 
parentesco 

B.I./ C.C. / 
Cédula/Outros 

Estado civil 
Nº. 

Eleitor 

 __/__/__     

 __/__/__     

 __/__/__     

 __/__/__     

 __/__/__     

 __/__/__     

 __/__/__     

 __/__/__     

 __/__/__     

 

TESTEMUNHAS 
 

Os abaixo assinados declaram perante a Junta de Freguesia de Tavira, que são verdadeiras 
as declarações constantes do presente documento, pelas quais assumem inteira 

responsabilidade: 
 

Nome: ________________________________________ 

BI/CC n.º________Eleitor n.º_______data de nascimento:__-__-____ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 
 

 

Nome: ________________________________________ 

BI/CC n.º________Eleitor n.º_______data de nascimento:__-__-____ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 
 

 
 

DOCUMENTOS A APRESENTAR 
 

(A) Para qualquer finalidade devem sempre ser apresentados junto com o presente requerimento: 
 
1. Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão ou Autorização de Residência/Passaporte do(a) 
requerente; 
2. Cartão de Contribuinte do(a) requerente; 
3. Autorização de Residência válida com morada atualizada ou visto (para não recenseados na 
Freguesia) 
 
(B) Para confirmação do agregado familiar para além dos documentos indicados em (A) devem 
ainda ser apresentados: 
 
5. Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão e/ou Cédula dos elementos do agregado familiar 
 
(C) Para atestar a Insuficiência Económica do(a) requerente e respetivo agregado familiar para 
além dos documentos indicados em (A) e (B) devem ainda ser apresentados: 
 
6. Declaração de vencimento ou recibo de ordenado/salário; 
7. Recibo ou declaração do valor da Pensão/Reforma; 
8. Declaração do IEFP em como se encontra desempregado(a); 
9. Última declaração de IRS entregue às Finanças ou declaração da Repartição de Finanças 


