
   

ATESTADOS 

Os fregueses de Alenquer podem pedir e formalizar a emissão de atestados de forma presencial nas instalações 
da Junta de Freguesia ou através do Balcão Virtual em freguesiaalenquer.pt. 

No caso de utilizar o Balcão Virtual, o atestado deve ser pago através de transferência bancária. Antes de formalizar o 
pedido de atestado deve anexar os documentos abaixo mencionados e o talão de Multibanco. Só os pedidos que tenham 
comprovativo de pagamento anexado serão processados. 

Cada atestado tem o custo de 3,00€ e no prazo máximo de 48 horas receberá no seu email o documento pretendido e a 
respetiva fatura. 

Documentação Geral (obrigatório em todos os atestados) 

▪ Meio digital: Registo no Balcão Virtual 

▪ Meio presencial: Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade/ Passaporte/ Titulo de Residência e NIF 

Atestado de Residência 

▪ Documentação Geral 
▪ Comprovativo de Morada (exemplo: fatura da água ou luz) 

a): Para cidadãos não recenseados na freguesia, é necessário apresentar escritura ou contrato de 
arrendamento. 
b): Em caso de ausência de escritura ou contrato de arrendamento,  o requerente necessita de apresentar 
duas testemunhas recenseadas na freguesia. 

Atestado de Agregado Familiar 

▪ Documentação Geral (Preenchimento do campo Agregado Familiar inclusive) 
▪ Comprovativo de Morada (exemplo: fatura da água ou luz) 
▪ Identificação de cada elemento do agregado familiar com quem partilha a residência 

Atestado de Insuficiência Económica 

▪ Documentação Geral 
▪ Prova de rendimentos ( último IRS, recebido de ordenado) 

Atestado de União de Facto 

▪ Documentação Geral 
▪ Requerimento de União de Facto (disponível em freguesialenquer.pt) preenchido por uma testemunha 

recenseada na freguesia que atesta a união do casal 
▪ Identificação da testemunha apresentada 

Atestado de Ter Vivido em União de Facto 

▪ Documentação Geral 
▪ Declaração sob Compromisso de Honra(disponível em freguesialenquer.pt) preenchido pelo requerente 

Declaração de Transporte 

▪ Documentação Geral 
▪ Requerimento de Transporte (disponível em freguesiaalenquer.pt) 

Prova de Vida 

▪ Documentação Geral 

a): O atestado de prova de vida pode ser pedido e pago através do Balcão Digital. É obrigatório levantar e 

formalizar a prova de vida presencialmente. 

b): No caso do requerente estar impossibilitado de se deslocar à Junta de Freguesia, deve ser apresentado 
um atestado médico que justifique essa circunstância e/ou uma procuração do representante legal. 
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