
 

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO 
PEDIDO DE ATESTADO DE RESIDÊNCIA  

 

 

 

Ex.mo Sr. Presidente da Junta: 
 

Nome do Requerente:  

Filho de (pai)  

 e de (mãe)  

Nascido(a):  Nacionalidade  

Bilhete de Identidade  Número  Número de identificação Fiscal:  

Cartão de Cidadão  

Passaporte   Válido até:  Profissão:  

Título de Residência  Telefone:  

       

Residente em:  

Localidade:  Código Postal:  

 

 

TESTEMUNHAS  

Os abaixo assinados declaram perante a Freguesia de São Teotónio, que são verdadeiras as declarações constantes do presente 

documento, pelas quais assumem inteira responsabilidade, conforme constante no n.º 1 do art.º 34º do Decreto – Lei n.º 135/99. 

 

 

 

 

 

Requer que lhe seja passado um atestado de residência, para efeitos de:   

Declaro que assumo inteira responsabilidade pelas declarações constantes do presente documento que confirmo  serem verdadeiras, n.º 1 do 
art.º 34º do Decreto – Lei n.º 135/99. 

Data:________________________________            O Declarante: _______________________________________________  

 

        Autorizo a utilização dos meus dados recolhidos através do preenchimento deste formulário, para efeitos da emissão do atestad o de 
residência pela Freguesia de São Teotónio (R.G.P.D.).  

 

Testemunho as declarações do requerente, por ser do meu conhecimento e corresponderem à verdade.  

Nome:  ________________________________________________________________________________________________ 

Doc. de Identificação: ________________   Residente: __________________________________________________________ 

Data: ______/_______/________     Ass:  __________________________________________ 

 Autorizo a utilização dos meus dados recolhidos através do preenchimento deste formulário, para efeitos da emissão do atestado de 

residência pela Freguesia de São Teotónio (R.G.P.D.).  

Despacho:  

 



 
 

 

 

 

 

Identificação do Proprietário do Imóvel 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: A prestação ou confirmação de declarações que não sejam verdadeiras, sujeita os responsáveis às sanções previstas 

nos termos do n.º 1 do artigo 256º do Código Penal.  

 

Reservado aos Serviços:                                                                    geral@jf-saoteotonio.pt 

Documentos a apresentar (atualizados): 

 Documento de identificação do requerente; 

 Documento de identificação das testemunhas; (recenseadas na freguesia e não podem ser familiares entre si) 

 Comprovativo do Registo do Contrato de Arrendamento; 

 Contrato de Arrendamento; 

 Caderneta do Imóvel;                                                                                Tipologia: _____________________ 

 Contrato de trabalho com a empresa: _____________________________________ 

 

Data de Entrada: _______________________                       A funcionária: _______________________________ 

 Registo n.º _______ Guia de receita n.º _______ A funcionária: _______________________________ 

  

 

Testemunho as declarações do requerente, por ser do meu conhecimento e corresponderem à verdade.  

Nome:  ________________________________________________________________________________________________ 

Doc. de Identificação: ________________   Residente: __________________________________________________________ 

Data: ______/_______/________     Ass:  __________________________________________ 

 Autorizo a utilização dos meus dados recolhidos através do preenchimento deste formulário, para efeitos da emissão do atestado de 

residência pela Freguesia de São Teotónio (R.G.P.D.).  

Por conhecimento dos factos a atestar, e na qualidade de proprietário/arrendatário do imóvel, e por corresponder à verdade. 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________ 

Doc. de Identificação: ________________   Residente: __________________________________________________________ 

Data: ______/_______/________     Ass:  __________________________________________ 

 Autorizo a utilização dos meus dados recolhidos através do preenchimento deste formulário, para efeitos da emissão do atestado de 

residência pela Freguesia de São Teotónio (R.G.P.D.).  


