
 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS 

 

 

 

Nome (titular do contrato) ______________________________________________________________ 

____________, n.º de Cliente _________________________________ Morada _______________________ 

__________________________________________________________ Localidade ____________________ 

_______________________________ Código Postal: _______ - _______________________________ 

contacto telefónico / e-mail _______________________________ n.º contribuinte fiscal ________________ 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR OBRIGATÓRIOS (assinalar com X os documentos que anexa) 

         Atestado, emitido por entidade competente, que comprove a composição do agregado familiar. 

         Declaração de IRS e respetiva nota de liquidação do último ano fiscal aplicável ou de outras fontes de rendimento. No caso de não 

obrigatoriedade de apresentação da declaração de IRS, declaração negativa de rendimentos passada pela repartição de Finanças. (se 

aplicável) 

         Relativamente a elementos desempregados: extrato de remunerações emitido pela Segurança Social (histórico dos descontos) e, 

ainda, declaração da Segurança Social, referindo se aufere alguma prestação social. (se aplicável) 

         Relativamente a beneficiários de RSI: declaração da Segurança Social com a referência do valor auferido e respetivo agregado. (se 

aplicável) 

         Relativamente a elementos Reformados: comprovativos de todas as reformas ou pensões auferidas no ano corrente, complemento 

solidário para idosos, passado pelas diferentes entidades, designadamente, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações ou outras. (se 

aplicável) 

TERMOS E CONSENTIMENTOS 
Ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que presto ao Município de Macedo de Cavaleiros o meu consentimento 
informado, esclarecido e livre para a recolha, tratamento e fornecimento a terceiros dos dados pessoais constantes neste formulário, nos seguintes termos:  
a) Os dados pessoais fornecidos são tratados por serem indispensáveis à prestação do pedido solicitado;  
b) Os meus dados (dados pessoais, documento(s) anexo(s)) fornecidos neste formulário possam ser processados pelo Município de Macedo de Cavaleiros, 
no âmbito da gestão do processo e para os efeitos inerentes ao pedido solicitado.  
c) Os dados recolhidos poderão ser transmitidos às entidades subcontratadas que possam intervir no âmbito deste pedido ou, ainda, às entidades para a 
qual a respetiva legislação remeta.  
d) A qualquer momento poderei exercer os direitos de acesso, de retificação, de apagamento e de limitação do tratamento dos dados pessoais, através de 
comunicação escrita ao Encarregado de Proteção de Dados, pelo correio eletrónico geral@cm-macedodecavaleiros.pt, não comprometendo a licitude do 
tratamento que, entretanto, tenha sido efetuada aos dados, com base no presente consentimento. Tenho, ainda, direito de apresentar reclamação a uma 
autoridade de controlo.  
e) Os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo período previsto no Regulamento Arquivístico das Autarquias Locais em vigor.  
f) Os dados constantes do formulário sejam guardados no sistema de informação central da autarquia, possibilitando associar a presente informação aos 
meus processos existentes no Município de Macedo de Cavaleiros. 

ASS.: ____________________________________________________ 

ENTRADA N.º DATA 

  

O Trabalhador:  

COVID-19 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - PARTICULARES 

Venho requerer a V. Exa. a isenção do pagamento da tarifa de abastecimento de água, saneamento e 

resíduos sólidos.  

Pede deferimento.  

Data: _____- ______ - 2020. O Requerente: _____________________________________________ 

DADOS DO REQUERENTE 

PEDIDO 


