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EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS 

 

 

 

 

Nome (titular do contrato) __________________________________________________________, n.º de 

Consumidor ______________ Sede Social ______________________________________________________ 

Localidade _____________________ Código Postal: _______ - ______ ________________________ contacto 

telefónico/e-mail ________________________________________ n.º contribuinte fiscal ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Certidão permanente ou documento equivalente (Ex.: declaração de início de atividade) 

       Cópia da(s) fatura(s) liquidada(s).  

IBAN _____________________________________________________________________________________________________ 

 

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, podem 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 – PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO DE CERTAS ATIVIDADES ECONÓMICAS – 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Venho requerer a V. Exa. a isenção do pagamento do serviço de abastecimento de água (taxa de 

disponibilidade), do serviço de tratamento de águas residuais (tarifa de saneamento) e resíduos sólidos 

referente aos meses de ___________________________________________________________ 

Pede deferimento.  

Data: _____- ______ - 2021. O Requerente: _____________________________________________ 

DADOS DO REQUERENTE 

PEDIDO 


