
 

 

 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BEJA 

(SANTIAGO MAIOR E SÃO JOÃO BAPTISTA) 

 

 

 Exmº Senhor Presidente da União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista): 

Nome __________________________________________________________________________ 

Data Nascimento ____/____/_____, Estado Civil: __________, Natural de ___________________ 

Filho de ________________________________________________________________________ 

e de ____________________________________________________________________________ 

____________________, Portador do __________________ Nº.____________________________ 

Emitido_______________, Válido ____/____/_____, Nº de Identificação Fiscal _______________ 

Residente  _______________________________________________________________________ 

______________________________________ Código – Postal _________-________  _________ 

Vem requerer, nos termos da lei que lhe seja passado:  

Atestado de Residência                              Prova de Vida                              Declaração 

Declaração União de facto              (data da União de facto) _____________________________ 

Fins a que se destina______________________________________________________________ 

Confirmação do Agregado Familiar 

Nome Data de 

Nascimento 

Parentesco Estado Civil 

 

 ___/___/___ 

  

 

´ ___/___/___ 

  

 

 ___/___/___ 

  

 

 
___/___/___ 

  

 

 
___/___/___ 

  

  

___/___/___ 

  

 

 ___/___/___ 

  

 

 ___/___/___ 
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Email: geral@ufsmaiorsjbaptista.pt 

 

Funcionária: ______________________ 

Data Entrega:____/____/_____ 

Data de Levantamento: ____/____/____ 

CONTACTO 

 

Pagou    

 

Não Pagou 



 

 

Meios de Prova 

Nos termos do nº. 1 do artº. 34º. do Dec.-Lei nº. 135/99, de 22.04, na nova redação que lhe foi introduzida pela 

Lei nº. 61/2021, de 19.08, quando a prova dos factos tenha de ser feita por duas testemunhas presenciais. 

Eu ___________________________________________, 

Portador do Doc. de identificação n.º _______________, 

residente ______________________________________ 

_____________________________________________, 

nas Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João 

Baptista), Concelho de Beja, declaro sob compromisso de 

honra que _____________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Beja: _____/______/_______ 

 

______________________________________________ 

Assinatura conforme Documento de Identificação 

Confirmação da receção 

Funcionária   _____________   Data ____/____/____ 

        

Eu ___________________________________________, 

Portador do Doc. de identificação n.º _______________, 

residente ______________________________________ 

_____________________________________________, 

nas Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João 

Baptista), Concelho de Beja, declaro sob compromisso de 

honra que _____________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Beja: _____/______/_______ 

 

______________________________________________ 

Assinatura conforme Documento de Identificação 

Confirmação da receção 

Funcionária   ___________ Data____/____/____ 
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As testemunhas deverão estar recenseadas na União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista) e 

apresentar o documento de identificação. 

As falsas declarações são punidas nos termos da Lei penal (n.º4 do art.º 34º. do Dec.-Lei n.º 135/99, de 22.04, na nova 

redação que lhe foi introduzida pela Lei n. 61/2021, de 19.08). 



 

 

 

CONSENTIMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, 

esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar 

• a utilização dos seus dados pessoais para os efeitos previstos neste requerimento permitindo o seu 

tratamento em ficheiros de dados pessoais informatizados ou manuais.    

• que o seus dados pessoais constem da base de dados da Junta de Freguesia 

• a manutenção dos seus dados pessoais nos termos e pelos prazos fixados no Regulamento Arquivístico 

para as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, alterada e republicada 

pela Portaria no 1253/2009, de 14 de Outubro. 

 

           Declaro que li e aceito as condições e confidencialidade e tratamento dos dados pessoais. 

                                    

 

 

As declarações constantes deste requerimento correspondem inteiramente à verdade, o que afirmo por 

minha honra, assumindo toda a responsabilidade consequente da sua inexatidão ou falsidade. 
 

 

 

 

Beja, ____________de ________________de ____________ 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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Observações: 


