Junta de Freguesia de Lamas
Braga

ATESTADOS
(INSTRUÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA)

O atestado, é um documento escrito, destituído de força probatória plena material,
emitido por um órgão competente, a requerimento do interessado. Relata factos, situações,
qualidades ou estados de pessoas determinadas. As declarações constantes dos atestados estão
sujeitas à livre apreciação da entidade a que se destinam, pelo que as mesmas podem entender
que não há lugar à concessão do direito solicitado. Às Juntas de Freguesia compete passar
atestados de residência, vida e situação económica dos cidadãos da Freguesia.

Que documentos são necessários para solicitar um atestado?
Deverá trazer sempre os documentos de identificação e o cartão de eleitor. Deverá ter
ainda em atenção se a instituição que solicita o atestado possui um impresso próprio para esse
fim. Nesse caso, deverá trazer esse mesmo impresso. Além dos documentos de identificação,
poderão ser necessários documentos adicionais, conforme o tipo de atestado:

Atestado de Residência
Requerentes Recenseados:


B.I. / cartão de cidadão

Requerentes não Recenseados


B.I /cartão cidadão.



Comprovativo de morada (fatura EDP, SMAS,



Inscrição nas Finanças ou na Segurança Social, etc.)



Ou uma declaração do proprietário do imóvel, a declarar a residência do requerente

Atestado Agregado Familiar


Bilhete de Identidade / Cartão de Eleitor, com a residência na Freguesia da Lamas



Cartão de eleitor, com o recenseamento nesta Junta de Freguesia de Lamas



Documentos de identificação dos membros do agregado familiar

1



Comprovativo de rendimentos: recibo de vencimento, declaração de IRS, comprovativo
de reforma/pensão/subsídio desemprego, etc. (só necessário para requerer atestados de
insuficiência económica);

Atestado de Prova de Vida


BI / Cartão de Cidadão



Número de Contribuinte

.

Atestado de União de Facto
Este atestado tem que ser requisitado pessoalmente na Junta de Freguesia porque os dois
elementos têm de preencher a declaração de compromisso de honra.


B.I./ Cartão de Cidadão



Cartão de Eleitor

2

