ASSENSO A FAVORE DI ADULTO CON FIGLI MINORENNI
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO A FAVOR DE ADULTO COM FILHOS MENORES
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
O assinante, ciente das responsabilidades, também penais, em que pode incorrer em caso de falsas declarações, como determinado
pelo art. 76 do D.P.R. 445 do 28/12/2000,

DICHIARA / DECLARA
Il/La Sottoscritto/a
O/A Assinante

COGNOME (DA NUBILE PER LE SIGNORE )
SOBRENOME (DE SOLTEIRA PARA AS SENHORAS )

Nato/a a
Lugar de nascimento

NOME
NOME

il
CITTÀ - PROVINCIA - NAZIONE
CIDADE – ESTADO - PAÍS

Indirizzo di residenza
Endereço de residência
nascimento

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)
Data de nascimento (DD/MM/AAA)

VIA/PIAZZA e NUMERO CIVICO
RUA/PRAÇA e NÚMERO DA CASA OU APARTAMENTO

CITTÁ – PROVINCIA - NAZIONE
CIDADE – ESTADO - PAÍS

CODICE POSTALE
CEP

Genitore dei seguenti figli minorenni / genitor dos menores seguintes:
COGNOME
(Sobrenome)

NOME

NATO/A A
(Lugar de nascimento)

IL
(Data de nascimento)

SESSO
(Sexo)

Acconsente che sia rilasciato il passaporto / concorda com a emissão do passaporte
Al/alla - À
Sig./Sig.ra
Sr./Sra.

COGNOME (DA NUBILE PER LE SIGNORE )
SOBRENOME (DE SOLTEIRA PARA AS SENHORAS )

Nato/a a
Lugar de nascimento

NOME
NOME

il
CITTÀ - PROVINCIA - NAZIONE
CIDADE – ESTADO - PAÍS

Indirizzo di residenza
Endereço de residência
nascimento

VIA/PIAZZA e NUMERO CIVICO
RUA/PRAÇA e NÚMERO DA CASA OU APARTAMENTO

CITTÁ – PROVINCIA - NAZIONE
CIDADE – ESTADO - PAÍS

Data

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)
Data de nascimento (DD/MM/AAA)

CODICE POSTALE
CEP

Firma del genitore che rilascia l’assenso
ASSINATURA DO GENITOR QUE CONCEDE A AUTORIZAÇÃO

Se il dichiarante è cittadino italiano o UE, si prega allegare documento di identità valido – in originale o fotocopia – con foto e firma del titolare.
Se il dichiarante non è cittadino italiano o UE, la firma dovrà essere riconosciuta, per autenticità, presso un Tabelionato de Notas (Notaio) di São Paulo (Capital).
Allegare alla presente autorizzazione una fotocopia autenticata presso lo stesso Tabelionato de Notas (Notaio), del documento d’identità (rilasciato da meno di 10
anni) della persona che sta rilasciando l’autorizzazione.
Se o declarante è cidadão italiano ou da União Européia, è preciso anexar um documento de identidade válido – original ou xeróx – onde conste também foto e
assinatura do titular.
Se o declarante não é cidadão italiano ou da União Européia, a assinatura deverá ser reconhecida por autenticidade em um Tabelionato de Notas de São Paulo
(Capital). Anexar à presente autorização uma cópia do RG autenticada pelo mesmo Tabelionato de Notas (emitido há menos de 10 anos) da pessoa que está
autorizando.

