União de Facto
Requerimento nº

Recibo nº

Atestado nº

Exmo(a) Senhor(a)
Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Pontinha e Famões
Nome:
Data de Nascimento:
Natural de
Nacionalidade
Portador do Documento de Identificação Nº
Válido até
Eleitor nº:

Estado Civil:

Profissão:

Contactos Telefónicos:

NIF:

Filho[a] de:
e de:

Residente há
na (morada)
Código Postal

Pelo que declara que: Declaração sob compromisso de honra efectuada pelo (s) declarante (s) em anexo.

1
Mod.1

MEIOS DE PROVA
Por Declaração do(a) Próprio(a)
[Ao abrigo do nº 1 do art.º 34º do Dec-Lei nº 135/99, de 22 de Abril]
As declarações constantes deste requerimento correspondem inteiramente à verdade, o que afirmo por minha honra,
assumindo toda a responsabilidade consequente da sua inexactidão ou falsidade.
Pede deferimento,
Assinatura do/a Requerente,
________________________________________________________________________________________________________

(Nota) As falsas declarações serão punidas nos termos da Lei (Ao abrigo do nº 4 do art.º 34º do Dec-Lei nº 135/99, de 22
de Abril)
As declarações prestadas pelo requerente conferem com os documentos apresentados.
O (A) Funcionário(a):

Data de Levantamento:
DOCUMENTOS A APRESENTAR

1 - Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (cidadãos nacionais)
2 - Título de Residência ou Passaporte, dentro da validade e comprovativo da morada (cidadãos estrangeiros)
3 - Cartão de Contribuinte.
4 - No caso de prova de união de facto, a emissão de declaração deve ser precedida da entrega dos seguintes documentos,
nomeadamente:
a)
b)
c)

Formulário/requerimento (Mod. 1- União de Facto).
Declaração de ambos os membros da união de facto, sob compromisso de honra, de que vivem há mais de dois anos
(Mod. 1.1).
Certidões de cópia integral do registo de nascimento de cada membro da união de facto.

5 - No caso de dissolução da união de facto por vontade de um ou de ambos os membros, a emissão de declaração deve ser
precedida da entrega dos seguintes documentos, nomeadamente:
a)
b)
c)
d)

Formulário/requerimento (Mod. 1 União de Facto).
Declaração, sob compromisso de honra por vontade de ambos os membros (Mod.1.2).
Declaração, sob compromisso de honra por vontade de um dos membros (Mod.1.3).
Certidões de cópia integral do registo de nascimento de cada membro da união de facto

Caso um dos membros da união dissolvida não se dispuser a subscrever a declaração conjunta da existência pretérita da união de
facto, o interessado deve apresentar declaração singular.
6 - No caso de falecimento de um dos membros da união de facto, a emissão de declaração deve ser precedida da entrega dos
seguintes documentos, nomeadamente:
a)
b)
c)
d)

Formulário/requerimento (Mod. 1 - União de Facto).
Declaração do interessado, sob compromisso de honra, de que vivia em união de facto com o falecido há mais de dois
anos, à data do falecimento (Mod. 1.4).
Certidão de cópia integral do registo de nascimento;
Certidão de Óbito do membro da união de facto falecido.

2
Mod.1

DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
União de Facto

Eu ______________________________________________________________________,
nascida(o) a ____/_____/_____, titular do B.I. Cartão de Cidadão n.º _______________,
válido

até _____/_____/____,

emitido

pelos

competentes

serviços

da República

__________________________________,e______________________________________
______________________________________________, nascido(a) a ______/____/_____,
titular do B.I. Cartão de Cidadão n.º__________________, válido até _____/_____/_____,
emitido pelos competentes serviços da República _________________________________.
Pelo presente instrumento declaram sob compromisso de honra, nos termos e para os
efeitos do disposto do n.º 2 do art.º 2-A e do n.º 2 do art.º 1 da Lei n.º 7/2001 de 11 de maio,
alterada pela Lei n.º 23/2010 de 30 de Agosto, que vivem em união de facto, há mais de dois
anos.
Mais declaram também que não se encontram em situação impeditiva da atribuição dos
direitos fundados em união de facto estabelecidos no art.º 2.º da lei supra indicada e que
têm conhecimento que as falsas declarações são punidas nos termos da lei penal.

Pontinha, ______ de _________________ de 2016

O(a) Declarante

O(a) Declarante

____________________________

____________________________

Mod. 1.1

DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
Dissolução da União de Facto
(Por vontade de ambos os membros)

Eu ______________________________________________________________________,
nascida(o) a ____/_____/_____, titular do B.I. Cartão de Cidadão n.º _______________,
válido

até _____/_____/____,

emitido

pelos

competentes

serviços

da República

__________________________________,e______________________________________
______________________________________________, nascido(a) a ______/____/_____,
titular do B.I. Cartão de Cidadão n.º__________________, válido até _____/_____/_____,
emitido pelos competentes serviços da República _________________________________.
Pelo presente instrumento declaram sob compromisso de honra, nos termos e para os
efeitos do disposto do art.º 2-A, n.º 3 e nº 5 da Lei n.º 7/2001 de 11 de maio, alterada pela
Lei n.º 23/2010 de 30 de Agosto, que viveram em união de facto, durante mais de dois anos,
desde _______________________________até __________________________________.
Mais declaram também que não se encontram em situação impeditiva da atribuição dos
direitos fundados em união de facto estabelecidos no art.º 2.º da lei supra indicada e que
têm conhecimento que as falsas declarações são punidas nos termos da lei penal.

Pontinha, ______ de _________________ de 2016

O(a) Declarante

O(a) Declarante

____________________________

____________________________

Mod. 1.2

DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
Dissolução da União de Facto
(Por vontade de um dos membros)

Eu ______________________________________________________________________,
nascida(o) a ____/_____/_____, titular do B.I. Cartão de Cidadão n.º _______________,
válido

até _____/_____/____,

emitido

__________________________________,

pelos
pelo

competentes
presente

serviços

instrumento

da República
declara

sob

compromisso de honra, nos termos e para os efeitos do disposto do art.º 2-A, n.º 3 e nº 5 da
Lei n.º 7/2001 de 11 de maio, alterada pela Lei n.º 23/2010 de 30 de Agosto, que viveu em
união de facto durante mais de dois anos, desde ______________, até ____________ com
_________________________________________________________________________,
nascida(o) a ____/_____/_____, titular do B.I. Cartão de Cidadão n.º _______________,
válido

até _____/_____/____,

emitido

pelos

competentes

serviços

da República

__________________________________.
Mais declara também que não se encontra em situação impeditiva da atribuição dos direitos
fundados em união de facto estabelecidos no art.º 2.º da lei supra indicada e que têm
conhecimento que as falsas declarações são punidas nos termos da lei penal.

Pontinha, ______ de _________________ de 2016

O(a) Declarante

____________________________

Mod. 1.3

DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
Falecimento de um dos Membros da União de Facto

Eu,______________________________________________________________________,
nascida(o) a______________, titular do B.I./Cartão de Cidadão n.º ______________, válido
até _____________, emitido pelos competentes serviços da República _____________,
pelo presente instrumento declaro sob compromisso de honra, nos termos e para os efeitos
do disposto do n.º 2 do art.º 2-A e do n.º 2 do art.º 1 da Lei n.º 7/2001 de 11 de maio,
alterada pela Lei n.º 23/2010 de 30 de Agosto, que vivi em união de facto durante mais de
dois

anos

com

_________________________________________________________

desde ________________ até à data do seu falecimento em ________________________.
Mais declaro que não me encontro em situação impeditiva da atribuição dos direitos
fundados em união de facto estabelecidos no art.º 2.º da lei supra indicada e que tenho
conhecimento que as falsas declarações são punidas nos termos da lei penal.

Pontinha, ______ de ________________ de 2016

O(a) Declarante

____________________________

Mod. 1.4

