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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
de Montijo 

ISENÇÃO DE TAXAS - DELIBERAÇÃO N.Q 109 /202i·· 
Medidas de Estimulo Económico e Social 

Art.º 1s.2, 16.º e 17º. Do Regulamento de Cobrança e Tabela de Taxas 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE N,g DE CONT~IBUINTE __ J 
NOME 
COMPLETO 

MORADA/SEDE 

CÓDIGO POSTAL 

TELEF./TELEM 

B.1./CARTÃO DE 
CIDADÃO 

FAX 

~---_jNA QUALIDADE DE O 

FREGUESIA ! ___. 
E-MAIL I l ~-~----- ... - 

ílROf>MU/..iUO C OiHflA 

REF.• DO PROCESSO 

! 

'-----------.] 

._ _] 

1 Objeto do Requerimento 

Isenção de taxas- 8.2, n.2 6 do Regulamento e Deliberação n,2 109../2022. 

As taxas em questão são relativas a (identificar números) ______ ...,______ --, 



-------~ ·-· --~--.~-----~- . 

Para comprovar o direito ao soücüaoo apresenta os seguintes documentos (comprovativos ele vator de negócios 

igual ou inferior ê1150.000 Euros): 
,-------- -~--- ~•••---•~~,._>Po,•• ~,,v .. •--•• 

i-~ECLARAÇÁ~~-~~~~;EN;IMENT; OE ~~;;L;;;,~~-lc;;:ÇÀO .E T~;~;~ENT~ ;;;;DO; ·PES;~·A;; 
L.- ---------- .. ---- .. --· __ .. -· - - ---·-------· -- . . . . 1 

DECLARO prestar por este meio, para os etoitos previstes no disposto nos arílqos Gº, nº 1, alínea a), Bº, n º 2, 
alínea <1) o '13.º do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e elo Conselho, de 27 cie abril de 2016 
(Regulamento Gemi Proteção de Dados), Ü meu CQfl'-';Wllll'1;t-\nl) QX.J)l\~Slrú pnn1 fl i'PCQllrn~_.vtiJltncr~u 
trntal]OJJto cioll nrn\is. dadns pt!S.SO';;iis, constantes do presento requerimento e dos documentos necessários à 
instrução do mesmo e que por minha vontaoe inforrnei/fornoci, i:JO Município do IV1ontijo, pessoa coletiva n.º 502 
834 846, responsável pelo tratamento do dados, com sede na Rua Manuel Neves Nunes de Almeida, 2.1370-352 
Montijo, no exercício das etrlbulções e cornoetênclas previstas na Lei n º 75/2013, do 12 do setembro, o demais 
le9islaçtio atribuüva cio cornpotôncías tis autarquias locais, com a estrita finolidacie Identificada neste 
requerlmento, e durante o perlodo de tempo que durar este processo, sem prejuízo das normas previstas no 
RH[lulamento Arquivístico das Autarquias Locais ú data viqeníe que define os prazos de conservação 
administrativa aplicável à documantação produzida o recebida pelas aularqulas locais no âmbito das suas 
atribuições e competências, salvo no caso do, por minha vontade ou por motivo de força maior, neixarern ele 
estar reunidas as condições necessárias pura prossecução do meu procosso/rsquerímentorpretensãn 
administrativa, sendo que, neste últlrno caso, os referidos dados poderão ser conservados para efeitos cl<J 
Investigação cientfflca ou históríce ou fins estatísticos, som limite temporal, desde que anonimizadcs. 
pseudonhnizados ou cifrados <lo forma a deixarem de revestir a natureza do dados pessoaís para os efoitos ela 
lei, 
MAIS DEC L.ARO permitir, sem prejuízo do atrás exposto, ser contactado pelo Município cio Montijo por carta ou 
ofício, por expedição ele corresoondêncla postal para a morada identificada no processo, SMS, e-mail, telt'.fone 
ou qualquer outra plataforma eletrónica ou dígital, horn como AUTORIZO e üco ciente da 
necessldede/poas'bilkíade, em razão da natureza do processo, do envio dos meus dados, dcsionadarnente, i.1S 
entidades seguintes: Autoridade Tributária, Scqurança Social, Trlbunals, A~Jenles de Exocuçiio de Pent1ora:;, 
Cartórios Notariais Privaclos, Advogados, Diversos Subcontratados, SEF -- Se,vlço do Estrangeiros e Fronteiras, 
Caixa Ctmll de Aposent8ções, /\DSE, Seguradoras, Sinclicalos, Casas Abrigo, Fsco!<1s f) f1tJrupu1mrntos 
escoiaros, juntas de Freguesia, Entldades Form8c!oras, ins\iluiçõe:, h;b!icas, Redes Sociais. 
Tornei conhecimenlo de que a falta de consentimonto para o lralamento cJoG meus dadm; pessoHis invisbilizRrá a 
,rnalise, instrução e diicisão do meu processo/requerirncnto/prelensiio administrativa. 
O Município do Montijo w1rante a confidencialiclade deste processo e bern assim ela docuinentaçao receblcla o as 
inforrn0çóes transmitidas pelo(s) requerente(s) que sorao utilizaclo:-; unicamente no 0111bilo do referido nosto 
processo e dentro cios limites estritamnnle necess,'irios para asseglIrar o born processo1n0nto n am'llisn do 
rnquorido. 
Os dados pesso,,1s cujo tratamento so autoriza pola presentfJ cleclmaçtio não pociNüo sorvir para ouaisqui,r fins 
dt'J comcrcl8liz:açno dirota ou outros de naturoza co111erciei, incluindo a dofin1ção de perfis ou parn quaisquer 
outras ctecisôes autornatizada~ H podr:Jrüo ser oh)E•to de portnbilídade nos lorrnos do arti~Jo 20.0 do Ro~1,1lamento 
Geral de Proteç[ío c1e DEldos. 
O Município da Montijo comprorrnlle-se, no ârnhilo do processo Rprosentado, ;_, cumprir o disposto na Lei de 
Proteção de Dados Pessoaif,, bom como na ciermiis ienislação ,1plicóvol desigrwd,1mente, a não copiar, 
reproduzir, ocloptar, 111odificar, altorar, apagar, destruir, difundir, tram,rnitir, divul~1ar ou por quolquur outra forma 
colocar à disposír;iío do torceiros os dados pessoais a que tonham lido acesso ou quo lhes sejrnn lrnnsmiticlas no 
ômbito closte processo, sem (!Je para ltll tenha sido exprç:;snmonte autorizada, conwrometondo-se a utilizá-los 
exclusivamente para finalidades rJelom1inantns de rncolha, abstendo-sn do qualquer uso fora elo contexto, quer 
em benotfcio próprio, quor c1e terceiros. P8ra mais inforrnaçiio está tiisponivel no sitio da internei elo município n 
P<,litica ele PrivaGidaclo e Trat.arnonlP do Du.:lln,. 
DECLARO AINDA, nos to,.mos e para os ·êreitos previstos nos arti11os 1 :1.0 a 22.0 do Hegulamento Geral de 
Protoçiío de Dsdos, ter tomado conl1ecimento do direito ;:1 rntir;ir o meu consonlirnento rnlalivarnonle ao 
tratamento efotuado dos rneus dados pessoais, à oposição à r:ontinuaç5o do tratamento dos meus c!ndos 
pessoais, a solicitcir ao responsável pelo tratamento de <laílos pessoais o acesso aos mosmos, bem corno a 
respetiva retiílcaçl'io ou apaganwnto, incltdrcto o r,xercício do "direito a ser esquecido", a apresentar qLreixa à 
Comissõo [,!acional do Proteção de Dados, obtendo, para o efeito, junto do Município da Montijo os contactos da 
mesma, a ser informado(a), a pedido, sobre as finalida<ks do tratamento, as categorias dos dados envolvidos, ,1 
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• 

ldentidaclo dos destinatários a quem tenham sido divulgados o o porlodo de conservação dos meus dados 
pessoais, e o direito do consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos meus dados pessoais. 
Para o exorclclo dos direitos dos titulares dos dados acima identificados, o Município do Montijo designou um 
Encarregado de Proteção do Dados cujo endereço eletrónico e morada são, respetivamente, os seguintes: 
cl1,L1.@IJ1Jll'J•I\JQ11\ij9,lJ.J, Rua Manuel Noves Nunes de Almeida, 2870<352 Montijo, 
Pelo expóslo, DECLARO para efeitos do Regulamento Geral de Proteção do Dados, ter tomado pleno 
conhecimento a compreendido devidamente os direitos que mo assistam relativamente aos meus dados 
pessoais e o teor completo da presente declaração tendo prestado livremente e de forma esclarecida o meu 
consentlmonto, 

Montijo, 

j O flJNÇ(('::'ÚPlO 

" \t: 1i .~ 
r- 

de 

1. 

de 

O requerente, 

1 
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