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Declaração Juramentada de Residência pelo Proprietário ou em 
Casos de Habitação Partilhada 

Qualquer candidato à Lynn Public Schools que não possa apresentar uma escritura de propriedade, um contrato de 
arrendamento ou uma prova válida de residência deve pedir ao proprietário ou arrendatário da propriedade onde o 
candidato reside que preencha e assine esta declaração juramentada. 
 
É da responsabilidade do candidato (não da pessoa que preenche esta declaração juramentada) anexar um registo do 
pagamento recente do aluguer, a não ser que esta declaração juramentada afirme no número 3 abaixo que o 
arrendamento não exige o pagamento de renda. 
 
O meu nome é  , e por este meio deponho e certifico o 
seguinte: Escrever o Nome (Proprietário/arrendatário) 
 

(Por favor, preencha os três itens e assine abaixo) 

 
1. Eu sou (ASSINALE UM) o ____ proprietário ____ arrendatário da propriedade localizada na cidade de Lynn em 
 

   Apt Lynn, Código Postal     

                    Escrever o Endereço 
 
2.    , que é o pai/mãe/tutor legal de  
                          Escrever o Nome 
 

  , arrenda/subarrenda esta propriedade como a sua residência  
         Escrever o Nome do Aluno 
 

principal de mim, sem contrato de arrendamento por escrito, num contrato de arrendamento por vontade própria, 
mensalmente. 
 

3. ASSINALE UM: 
 

  Recebi nos últimos trinta (30) dias o pagamento do arrendamento/subarrendamento destas instalações pela 
parte acima mencionada. 
OU 
  Em alternativa, declaro que a parte acima mencionada reside comigo no endereço acima indicado sem 
pagamento de renda. 
 

Qualquer pessoa tem o direito de frequentar as escolas públicas da cidade onde realmente reside, sujeito à secção 
seguinte. Nenhum comité escolar é obrigado a matricular uma pessoa que não resida efetivamente na cidade, exceto se 
essa matrícula for autorizada por lei ou pelo comité escolar. Qualquer pessoa que viole ou ajude na violação desta 
disposição pode ser obrigada a restituir na íntegra à cidade da escola pública indevidamente frequentada. 
 
Assinado sob pena de perjúrio e penalizações, neste dia ____ de __________ de 20 ___. 
                                                                                                
 
 

Assinatura do Proprietário/Arrendatário 

 
A informação contida nesta declaração juramentada é sujeita a verificação por um investigador residente. 
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