
 

Página 1 de 2 

 

 

Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO/CONSENTIMENTO 

 

Eu, ________________________________________________________________________________________, 

residente em ________________________________________________________________________________, 

___________-_______ ____________________, portador do documento de identificação  

_________________________, nº ________________, válido até ____/____/________,  endereço eletrónico 

__________________________________________________________, declaro que dou o meu consentimento, 

de forma livre e esclarecida à Câmara Municipal do Montijo (CMM – DDSPS), relativamente: 

 

Autorizo    Não autorizo  

 

 

 

 

 

 

 

 

A recolher, a digitalizar e a conservar em fotocópia ou através de outro meio 

equivalente, o documento    de identificação supra referido, bem como, os 

documentos necessários à instrução do meu processo, incluindo o seu tratamento 

em ficheiros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

A portabilidade de dados nos termos legais, no âmbito das competências da 

Câmara Municipal do Montijo (CMM – DDSPS) e em conformidade com o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 de 27 de abril, cujas 

disposições produzem efeitos no ordenamento jurídico português desde 

25/05/2018, com as seguintes entidades: _________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservação de dados pessoais durante o período necessário para as finalidades 

que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, tendo em vista 

garantir o cumprimento de todas as normas jurídicas aplicáveis em matéria de 

arquivo, sendo os mesmos confidenciais e utilizados única e exclusivamente para 

o fim a que se destinam. 

 

Nas seguintes Áreas: 

 Habitação Social                                                 Gabinete Sénior/Projetos de Envelhecimento Ativo 

 Apoio Alimentar                                                 Espaço Informação Mulheres 

 Loja Social                                                             Centro Local de Apoio à Integração do Migrante (CLAIM) 

 Banco de Voluntariado                                    Prevenção de comportamento de risco e terapia familiar 

 Ação social                                                     Projeto (C)ASAS - Capacitar para Incluir 

 



Mais declaro, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 13.º a 22.º do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados, ter tomado conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais: 

a) Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento dos meus dados pessoais; 

b) Opor-me à continuação de tratamento dos meus dados; 

c) Solicitar ao responsável pelo tratamento de dados pessoais o acesso aos mesmos, bem como, à respetiva 

retificação ou apagamento, incluindo o exercício do “direito a ser esquecido/a”; 

d) Apresentar queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados, obtendo, para o efeito, junto da Câmara 

Municipal do Montijo os contactos da mesma; 

e) Ser informado/a, a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados envolvidos, a 

identidade das/os destinatárias/os a quem tenham sido divulgados e o período de conservação dos meus 

dados pessoais; 

f) O direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos meus dados pessoais 

disponibilizados no âmbito dos registos e do processo de fiscalização apresentados ao abrigo do presente 

regulamento, mediante comunicação, para o efeito. 

Declaro ainda, que presto o meu consentimento aos serviços da DDSPS da Câmara Municipal do Montijo, para que 

estes me contactem telefonicamente ou por SMS e-mail, telefone ou qualquer outra plataforma eletrónica ou 

digital, bem como, AUTORIZO e fico ciente da necessidade/possibilidade, em razão da natureza do processo, do 

envio dos meus dados, à  solicitação de informações, às seguintes entidades: Autoridade Tributária, Segurança 

Social, Tribunais,  SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Seguradoras,  Casas Abrigo, Escolas e Agrupamentos 

escolares, Juntas de Freguesia, Instituições Públicas, Redes Sociais, IPSS, SMAS, SNS, Outros serviços da Autarquia. 

Para mais informação está disponível no sítio da internet do município a Política de Privacidade e Tratamento de 

Dados. 

Para o exercício dos direitos dos titulares dos dados acima identificados, o Município do Montijo designou um 

Encarregado de Proteção de Dados cujo endereço eletrónico e morada são, respetivamente, os seguintes: 

dpo@mun-montijo.pt, Rua Manuel Neves Nunes de Almeida, 2870-352 Montijo. 

Todos os procedimentos acima referidos decorrem ao abrigo da Política de Proteção da Privacidade e em 

conformidade com o Regulamento Geral da Proteção de Dados 2016/679 de 27 de abril, cujas disposições 

começaram a produzir efeitos no ordenamento jurídico português em 25/05/2018. 

 

 

Montijo, ________ de ____________________________ de _____________ 

 
 

 
Assinatura: __________________________________________________________________________________ 
(Assinatura igual ao documento de identificação) 
 

https://www.mun-montijo.pt/pages/1162
https://www.mun-montijo.pt/pages/1162
mailto:dpo@mun-montijo.pt

