
Nome (Name): 

                                                                                               Data de Nascimento ( Date of birth): ___/___/____

Profissão (Occupation):                                                           Estado Civil (Marital Status): 

Natural de (Natural from):                                                       Concelho (Country):

Distrito (District):                                      Nacionalidade (Nacionality): 

Documento de identificação Nº (Identification card): 

Validade (Valid Until): ____/____/_____ Nif (Tax Identification number) : 

Telefone (Phone): 

Nome Pai (Father´s Name): 

Nome Mãe (Mother´s Name): 

Morada (Address): 

Código Postal (Postal Code): _______-_____. Residente nesta freguesia há ____ Anos/Meses  
               (Resident in this parish for _____ years/months)

RequeRimento de AtestAdo

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Fim a que se destina este atestado (Intended use for the certificate):

       Residência    Agregado Familiar     

       Prova de Vida               União de Facto                                              Outras Situações

Para efeitos de:

Serviços Administrativos
Registo Nº: ____________
Guia Nº:_______________
Taxação:______________
Em ____/_____/_____
Funcionario/a:___________
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RequeRimento  
de AtestAdo
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A preencher por 2 eleitores da freguesia de Benfica na ausência de documento que comprove a morada  
do requerente

Eu, 
portador(a) do documento de identificação no                                       valido até ___/___/___, com a data de 
nascimento ___/___/___, confirmo as declarações prestadas no presente requerimento.  

Assinatura:

Eu, 
portador(a) do documento de identificação no                      valido até ___/___/___, com a data de nascimento 
___/___/___, confirmo as declarações prestadas no presente requerimento.  

Assinatura:

Lisboa,         de                                de 20

Assinatura do Declarante  
(declarant’s signature) 

 

Documento  
  de Identificação  

(Identification 
card)

Estado Civil  
(Marital 
Status)

Parentesco  
(Parentage)

Data  
de Nascimento  
(Date of birth) 

Nome Completo (Name)

Agregado Familiar (Household)

http://www.jf-benfica.pt
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Consentimento pARA o tRAtAmento de dAdos pessoAis

Eu,__________________________________________________ (nome completo), com o documento de identifi-
cação n.º_____________, com validade até:___/___/____ ,declaro para os efeitos previstos no artigo 13.º do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD) 
prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais contidos no 
requerimento, para pedido de atestado, na Junta de Freguesia de Benfica com sede na Av. Gomes Pereira 
N.º17, 1549-019 Lisboa, com a estrita finalidade de recolha e integração na base de dados.

Lisboa,         de                                de 20

Assinatura do Declarante  
(declarant’s signature) 
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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 actualizada ou visto (para não recenseados na Freguesia)

(B) Para confirmação do agregado familiar para além dos documentos indicados em (A) devem ainda ser apresentados:

 4. Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão e/ou Cédula dos elementos do agregado familiar

(C) Para atestar a Insuficiência Económica do(a) requerente e respectivo agregado familiar para além dos documentos

     indicados em (A) e (B) devem ainda ser apresentados:

 5. Declaração de vencimento ou recibo de ordenado/salário;

 6. Recibo ou declaração do valor da Pensão/Reforma;

 7. Declaração do IEFP em como se encontra desempregado(a);

 8. Última declaração de IRS entregue às Finanças ou declaração de dispensa de IRS.

 9. Certidão Predial Negativa.
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