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Requerimento nº 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA 

 

MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA E CONSULTADE PROCESSOS 

 
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

 

Nome (1) 

Morada (1) 

Código Postal (1) 

BI/Cartão de Cidadão Nº (1) 

E-mail (2) 

Telefone (2) Fax (2) 

 
 
 
 
 

N.º Identificação Fiscal: (2) 
 

 
Telemóvel: (2) 

(2) Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para: Endereço eletrónico SMS 

(1) Na qualidade de Proprietário Representante Sócio-gerente/gerente/diretor/administrador

Outro 

 
Se for o representante: Código de consulta da procuração online 

Se for o Sócio-gerente: Código da certidão comercial 

 
 

Vem requerer: 

Marcação de Audiência - Executivo Camarário 

Presidência: Vereação: 
 

Marcação de Audiência - Dirigente 

Serviço (Unidade Orgânica): 

Dirigente: 

Marcação de Audiência - Técnicos 

Serviço (Unidade Orgânica): 

Técnico (quando aplicável): 

Consulta de Processos Processo n.º: 
 

Assunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações: Irá ser disponibilizada posteriormente uma área pessoal para consulta, gestão e atualização de 
dados pessoais de forma autónoma pelo titular dos dados. 
Informação: Enquanto titular dos dados  pessoais, tenho conhecimento que a qualquer momento poderei retirar 
o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no mesmo e 
sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados, sempre que se justifique, pelo período 
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        Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e em conformidade com a Política de 

Privacidade, que se encontra publicada na página oficial do Município (www.cm-vfxira.pt/politicadeprivacidade) e 

disponível nos locais de atendimento ao público no Município, que dou o meu consentimento de forma livre, específica e 

informada, para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais por parte do Município de Vila Franca de Xira, 

abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade supra indicada, ficando os mesmos disponíveis 

na nossa base de dados pelo período de até 5 anos*, contados a partir da última atualização. 

. 

 

Data: O requerente/representante, 
 
 
 
 
 

* Conservação, nos termos do Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 
412/2001, de 17 de abril, alterada pela Portaria  

n.º 1253/2009, de 14 de outubro. 

Fundamentação Legal: Nos termos do n.º 2, do artigo 13.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, 
aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, retificado 
em 23 de maio de 2018, da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional 
do mencionado Regulamento, da Resolução de Conselho de Ministros n.º 41/2018, de 28 de março de 2018, e do 
Regulamento Municipal relativo à recolha, tratamento e livre circulação de dados pessoais no Município de Vila 
Franca de Xira. 

 
(1) Obrigatório (2) Opcional 

http://www.cm-vfxira.pt/politicadeprivacidade

