
     MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO                                Requerimento 

                                                                  Celebração de contrato interadministrativo ou                                                297/v1

      celebração de protocolo para atribuição de subsídio                        

                    Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone   Telemóvel    Data nasc.  

BI/CC      Validade    Email  

OBJECTO DO REQUERIMENTO

Solicito a V.Exa. a celebração de:

 Contrato interadministrativo

 Protocolo para atribuição de subsidio 

Exposição (objetivo/valor estimado/prazo de execução, etc.):

 Declaro, sob compromisso de honra, que os procedimentos adstritos ao presente pedido, cumprem os normativos previstos no 
Código dos Contratos Públicos. 

Informação e acesso ao tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD (EU) 2016/679)
Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 
Encarregado de Proteção de Dados:  Email: dpo@mun-planhoso.pt 
A recolha e o tratamento dos seus dados pessoais é efetuada no âmbito da(s) finalidade(s) expressas no presente requerimento. 
Pode exercer direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento dos dados, à limitação do tratamento, de portabilidade, 
de oposição e decisões individuais automatizadas, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados e de 
ser informado em caso de violação dos dados.
Só com o seu consentimento partilhamos com terceiros os seus dados pessoais ou no estrito cumprimento das obrigações legais ou 
no exercício de funções de interesse público/autoridade pública.  Salvo indicação em contrário  ou por  motivos legais,  os  dados 
recolhidos apenas são conservados pelo período estritamente necessário à prossecução das finalidades do tratamento. O titular dos 
dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não compromete a licitude do 
tratamento  efetuado com base no consentimento  previamente  dado.  Para  mais  informações  sobre  a  Política  de  Privacidade e 
Proteção de Dados consulte o nosso site em www.povoadelanhoso.pt.
Consentimento prévio para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor
  Sim    Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Requerente,

Avenida da República, 
4830-513 Póvoa de Lanhoso

Telefone: 253 639 700 www.povoadelanhoso.pt
geral@mun-planhoso.pt 1

Enviar

http://www.povoadelanhoso.pt/

	datasistema: 
	X1: 
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#201: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2011: Off
	nome: 
	morada: 
	freguesia: 
	cp: 
	cpdesigna#C3#A7#C3#A3o: 
	nif: 
	telefone: 
	telemovel: 
	datanasc: 
	bi: 
	bivalidade: 
	email: 
	XASSUNTOCOD: 
	XTEMPLATEDATA: 
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2012: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2013: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2014: Off
	XUSERLOGIN: 
	XASSUNTOCOD1: 
	XTEMPLATECOD: 
	XTEMPLATEDATA1: 
	Caixa#20de#20texto#205: 
	BTNSUBMIT: 


