PETIÇÃO
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES - COIMBRA

Eleitor Nº_________

À SECRETARIA

Talão Nº._________

Exm(a)o. Senhor(a):
Presidente da União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades - Coimbra

Nome __________________________________________________________________________________ ,
eleitor n.º______ , contribuinte n.º _____________ , natural da Freguesia de _________________, do Concelho
de

_______________________,

nascido(a)

em

___/

___/

___________,

filho(a)

de

______________________________________ e de _____________________________________________ ,
portador(a) do B.I/ C.C n.º ______

, emitido/válido em/até ___/ ___/ _________,

, residente em

__________________________________________________________________________________________
desta União de Freguesias, há mais de ____anos/ meses, tem o seu agregado familiar composto pelas pessoas a
seguir indicadas, com os quais vive em comunhão de mesa e habitação.
Nomes

1

Nº
eleitor

Requerente

Parentesco Data
nascimento

-

-

-

Estado Profissão
civil

-

2

/

/

3

/

/

4

/

/

5

/

/

6

/

/

7

/

/

8

/

/

Rendimentos

-

Solicita a V. Exª. , para efeitos de _______________________________________________________________________________
lhe seja confirmado/ passado _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Declara, sob compromisso de honra e inteira responsabilidade, que são verdadeiros todos os elementos que
menciona nesta petição, de acordo com o disposto no nº. 2, do artº. 1º. do Dec. Lei nº. 217/88 de 27 de Junho.
Coimbra,______ de ______________________20____

O Requerente,

CONFIRMAÇÃO:

Os abaixo assinados, confirmam, sob compromisso de honra, que são verdadeiros os elementos indicados pelo
requerente, pelos quais assumem inteira responsabilidade(ª).
__________________, ______de____________________ de 200_______
Os Declarantes
_________________________________________________________
Nº. eleitor:__________________

____________________________________________________
Nº. eleitor_______________

(ª) Chama-se a atenção para as responsabilidades em que incorrem no caso de falsas declarações
NOTA: A confirmação deve ser feita por dois comerciantes instalados na Freguesia ou eleitores idóneos da freguesia
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