
       

Ex.mo Senhor Presidente, da Junta de Freguesia

de Nossa Senhora da Piedade – Ourém 

 

Nome: 

Data de Nascimento:

Natural de: 

Nacionalidade: 

Portador do Documento de Identificação Nº: 

Válido até: 

Eleitor nº:  Estado Civil: NIF: 

Profissão:  Contactos Telefónicos:  

Filho[a] de:  

e de:  

Residente há: 

na (morada): 

Código Postal: 

 
 



DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA  

Dissolução da União de Facto

(Por vontade unilateral de membro da União de Facto)   

  

 

Eu___________________________________________________________________________,

nascida(o) a ___/____/______, titular do Cartão de Cidadão/ B.I. n.º _____________________,

válido  até  _____/_____/______,  pelo  presente  instrumento  declaro  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 _________________________________________________________________________,

nascido(a) a ____/___/_____. 

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.   

  

Ourém,  ______ de _________________ de 202__ 

  

  

 O(a) Declarante              O(a)  Declarante  

  

              ____________________________        ___________________________
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