
Junta de Freguesia do Porto Santo 
 

Rua Doutor Nuno Silvestre Teixeira, N.º 4 - 6, 9400-162 Porto Santo 
Telefones: 291 982 427 | 291 982 436 | Fax: 291 983 889 | Correio Eletrónico: jfportosantopresidente@gmail.com 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

UNIÃO DE FACTO (e dissolução) 
(De acordo com a lei 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) 

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 - Contribuinte. 

4 - No caso de prova de união de facto, a emissão de declaração deve ser precedida da entrega 

dos seguintes documentos: 

a) Declaração de ambos os membros da união de facto, sob compromisso de honra, de que 

vivem há mais de dois anos. 

b) 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: 

a) Declaração, sob compromisso de honra por vontade de ambos os membros  

b) Declaração, sob compromisso de honra por vontade de um dos membros  

c) 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: 

a) 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. 

b) Certidão de cópia integral do registo de nascimento; 

c) Certidão de Óbito do membro da união de facto falecido. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

AÇÃO SOCIAL 
(Segundo o Regulamento de Concessão de Cabazes em Géneros Alimentícios, Fraldas e Produtos de Higiene) 

 

1 - Cópias dos Documentos de Identificação de todos os membros do Agregado Familiar 

2 - Os comprovativos de rendimentos de todos os membros do Agregado Familiar. 

3 - Declarações de I.R.S. de todos os membros Agregado Familiar (ou Certidões Comprovativas da 

dispensa de apresentação do mesmo) 

4 - Toda a documentação extra que seja determinada pela Junta de Freguesia: 

a) Extrato de Remunerações da Segurança Social; 

b) Comprovativo de Desemprego; 

c) Outros posteriormente solicitados; 

*Definição de Agregado Familiar (Artigo 4.º do Decreto-Lei 70/2010, de 16 de junho) 

Atestado de Residência 

1 - Documento de Identificação (Cartão de Cidadão, B.I, Titulo de Residência, Passaporte) 

2 - Contribuinte 

3 - Um atestado de residência pode ser requerido por qualquer interessado e deve ser emitido 

pela Junta de Freguesia mediante a produção de (pelo menos) um dos seguintes meios de prova: 

a) Qualquer meio de prova legalmente admissível – (Ex: Cartão de Cidadão/(B.I) com morada 

em Porto Santo) 

b) Testemunhos de dois cidadãos eleitores recenseados na Freguesia de Porto Santo 

(preencher presencialmente duas declarações sob compromisso de honra); 

c) Declaração de um dos membros do executivo ou da Assembleia de Freguesia que tenha 

conhecimento direto dos factos a atestar; 

 

´ 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Atestado de Situação Económica 

 
Este atestado deverá ser requerido pelo próprio interessado, salvo impossibilidade devidamente 

comprovada. Para a emissão deste atestado, cumprirá à Junta de Freguesia recolher prova e fazer 

constar no documento a composição do agregado familiar do requerente. Deverá ainda constar 

(no atestado), as suas despesas mensais e os rendimentos que aufere. Não compete à Junta de 

Freguesia qualquer operação aritmética no sentido de auferir uma eventual situação de carência 

económica, pelo que deve ser efetuada pela entidade a quem o atestado se destina. 

 
1 - Cópias dos Documentos de Identificação de todos os membros do Agregado Familiar; 

2 - Os comprovativos de todos os rendimentos; 

3 - Comprovativos de todas as despesas (ex: casa, luz, água, etc); 

4 - Declarações de I.R.S. do Agregado Familiar (ou Certidões Comprovativas da dispensa de 

apresentação do mesmo); 

5 - Toda a documentação extra que seja determinada pela Junta de Freguesia: 

a) Extrato de Remunerações da Segurança Social; 

b) Comprovativo de Desemprego; 

c) Outros; 

Definição de Agregado Familiar (Artigo 4.º do Decreto-Lei 70/2010, de 16 de junho) *Anexos 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

Atestado de Vida 
 

1 - Documento de Identificação (Cartão de Cidadão, B.I, Titulo de Residência, Passaporte) 

2 – Contribuinte 

3 – Assento de nascimento (caso no atestado seja necessário referir o estado civil) 

4 - Um atestado de vida pode ser requerido por qualquer interessado e deve ser emitido pela 

Junta de Freguesia mediante a produção de (pelo menos) um dos seguintes meios de prova: 

a) Qualquer meio de prova legalmente admissível – (ex: Pedido presencial do visado) 

b) Testemunhos de dois cidadãos eleitores recenseados na Freguesia de Porto Santo 

(preencher duas declarações sob compromisso de honra); 

c) Declaração de um dos membros do executivo ou da Assembleia de Freguesia que tenha 

conhecimento direto dos factos a atestar; 
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Registo de Canídeos/Gatídeos 
 

Registo Animais Perigos e Potencialmente Perigosos 

 

1 - Cópias dos Documentos de Identificação do Dono 

2 - Ficha de Identificação do Animal (aquando do 1º Registo) 

3 - Boletim de vacinas (vacinas antirrábicas atualizadas) 

4 - Seguro de Responsabilidade civil para o animal (capital mínimo de 50.000€) 

5 - Registo Criminal do Detentor 

6 - Termo de Responsabilidade onde se declara conhecer a legislação, ter medidas de segurança 

no alojamento e o historial de agressividade do animal. 

7 - Comprovativo de Esterilização (quando aplicável) 

 

A lei considera como potencialmente perigosas as seguintes raças de cães: Dogue Argentino, 

Pitbull Terrier, Rottweiler, cão de fila brasileiro, Stafforshire Terrier Americano, Stafforshire Bull 

Terrier, Tosa Inu. 

O registo e licenciamento destas raças são obrigatórios e o detentor deve ser maior de 16 anos. 

 

São considerados animais perigosos aqueles que atacaram, morderam e/ou tenham provocado 

lesões graves a uma pessoa. Aquele que atacou ou matou outro animal fora da propriedade do 

detentor. Aquele que tenha sido declarado agressivo (pelo detentor na Junta de Freguesia) ou 

aquele que o comportamento tenha sido declarado perigoso, pela entidade competente.  
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Animais Perigos e Potencialmente Perigosos 

 
Condições de Circulação 

 
Estes cães têm de ser conduzidos por uma pessoa maior de 16 anos e o uso de açaimo 
é obrigatório. Ao circular na via pública, é obrigatório o uso de trela curta, até um 
metro, fixa à coleira ou ao peitoral. O proprietário deve fazer-se acompanhar pela 
licença quando se desloca com o animal. 
 
Estes canídeos não podem circular sozinhos pela via pública, fora do controlo e guarda 
de um detentor, pelo que podem ser recolhidos pelo canil municipal. 
 

Condições do Alojamento 
 

É obrigatório adotar medidas de segurança reforçadas nos Alojamentos, para evitar a 
fuga dos animais e a possibilidade de eles poderem colocar em risco a segurança das 
pessoas, outros animais ou bens, nomeadamente através de: 
- Vedações com pelo menos dois metros de altura. 
- Espaçamento máximo de 5cm entre gradeamento ou entre este e os portões ou 
murus. 
 
É obrigatório afixar no alojamento, em local bem visível o aviso de presença do animal. 
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Decreto-Lei 70/2010, de 16 de junho  

Artigo 4.º 
Conceito de agregado familiar 

1 - Para além do requerente, integram o respetivo agregado familiar as seguintes pessoas que com ele vivam em 
economia comum, sem prejuízo do disposto nos números seguintes: 
 

a) Cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos; 
 

b) Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, até ao 3.º grau; 
 

c) Parentes e afins menores em linha reta e em linha colateral; 
 

d) Adaptantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa de 
entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito; 

 
e) Adotados e tutelados pelo requerente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e crianças e jovens 

confiados por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o 
efeito ao requerente ou a qualquer dos elementos do agregado familiar. 

 
2 - Consideram-se em economia comum as pessoas que vivam em comunhão de mesa e habitação e tenham 
estabelecido entre si uma vivência comum de entreajuda e partilha de recursos, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte. 
 
3 - A condição de vivência em comunhão de mesa e habitação pode ser dispensada por ausência temporária de um ou 
mais elementos do agregado familiar, por razões laborais, escolares, formação profissional ou por motivos de saúde. 
 
4 - Considera-se equiparada a afinidade, para efeitos do disposto no presente decreto-lei, a relação familiar resultante 
de situação de união de facto há mais de dois anos. 
 
5 - As crianças e jovens titulares do direito às prestações que estejam em situação de internamento em 
estabelecimentos de apoio social, públicos ou privados sem fins lucrativos, cujo funcionamento seja financiado pelo 
Estado ou por outras pessoas coletivas de direito público ou de direito privado e utilidade pública, bem como os 
internados em centros de acolhimento, centros tutelares educativos ou de detenção, são considerados pessoas 
isoladas. 
 
6 - A situação pessoal e familiar dos membros do agregado familiar relevante para efeitos do disposto no presente 
decreto-lei é aquela que se verificar à data em que deva ser efetuada a declaração da respetiva composição. 

 
7 - As pessoas referidas no número anterior não podem, simultaneamente, fazer parte de agregados familiares 
distintos, por referência ao mesmo titular do direito a prestações. 
 
8 - Não são considerados como elementos do agregado familiar as pessoas que se encontrem em qualquer das 
seguintes situações: 
 

a) Quando exista vínculo contratual entre as pessoas, designadamente sublocação e hospedagem que implique 
residência ou habitação comum; 

 
b) Quando exista a obrigação de convivência por prestação de atividade laboral para com alguma das pessoas 

do agregado familiar; 
 

c) Sempre que a economia comum esteja relacionada com a prossecução de finalidades transitórias; 
 

d) Quando exista coação física ou psicológica ou outra conduta atentatória da autodeterminação individual 
relativamente a alguma das pessoas inseridas no agregado familiar. 


