JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

Declaração de Responsabilidade
Caso não seja recenseado(a) nesta Freguesia, ou a sua morada não coincida com a do recenseamento eleitoral, deve
confirmar esta declaração com a assinatura presencial (no balcão de atendimento), de 2 testemunhas eleitoras nesta
Freguesia, trazendo cópia ou foto do BI/CC ou, em alternativa, apresentar 2 comprovativos de residência atestados por
autoridade certificada (AT; Segurança Social; Embaixada; contrato de arrendamento, etc.)
Nome:
Morada:

Localidade/Bº
2785 -

São Domingos de Rana

Contacto Telefónico:

____/_____/_______

e-mail:

Nacionalidade:

PP n.º

BI/CC (ou outro cartão identificativo):

n.º

Data de Nascimento:

Desde:

_____/_____/________

País emissor:
Validade:

____/____/______

Estado Civil:

Nome do Pai:
Nome da Mãe:
Natural de: (Freguesia e Concelho ou País):
Profissão/Situação Profissional:

NIF:
AGREGADO FAMILIAR

NOME

DATA NASCIMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PARENTESCO

E que

Para efeitos de:
ASSINATURAS (conforme o Doc. Identificação)
Requerente:
1ª Testemunha:

BI/CC n.º:

2ª Testemunha:

BI/CC n.º:

O(a) cidadã(o) acima identificado(a) afirma à Junta de Freguesia de São Domingos de Rana que assume com ela completa
e inteira responsabilidade de todas as penas e despesas que venha a ocasionar quando sejam falsas as informações deste
documento.
IMPORTANTE: Aquele que prestar falsas declarações será punido nos termos do art.º 34.º, n.º 4 do D.L.
n.º 135/99 de 22/04 e do art.º 360.º do Código Penal, sem prejuízo de outras penalidade a que seja sujeito
pelas Leis e Regulamentos do País.

N.º DE REGISTO:

________________________

RUBRICA DO(A) FUNCIONÁRIO(A):

DATA:

___________________________________________________

________________________

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais recolhidos na instrução de pedidos/processos nesta Junta de Freguesia
serão processados e guardados em arquivo, destinando-se exclusivamente ao pedido formulado e à
instrução do respetivo procedimento.
Nos termos e para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, declaro que:

Compreendi e AUTORIZO que os meus dados pessoais sejam processados e armazenados
informaticamente para os efeitos indicados no presente documento.

S. Domingos de Rana, ________ de _______________________ de ____________

O(a) Requerente

_________________________________________________
(Assinatura conforme o Documento Identificativo)

