
: 

Requerimento nº 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA 

 

PEDIDO DE CRIAÇÃO DE UTILIZADOR PARA SERVIÇOS ONLINE 
 

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

 

Nome (1) 

Morada (2) 

Código Postal (2) 

BI/Cartão de Cidadão Nº (1) 

E-mail (1) 

Telefone (2) Fax (2) 

 
 
 
 
 

N.º Identificação Fiscal: (2) 
 

 
Telemóvel: (2) 

 

Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para Endereço eletrónico SMS/Telefone 

Na qualidade de Próprio Representante  

 
Se for o representante: Código de consulta da procuração online com poderes especiais para o efeito:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

(1) Obrigatório  (2)    Opcional 

  
 

Vem requerer: 
 

Criação de utilizador de serviços eletrónicos na área do Munícipe do portal de Internet do Município: 

☐  Através de ativação presencial com Cartão de Cidadão    

☐  Através de ativação presencial sem Cartão de Cidadão (outro documento de Identificação válido)   

☐  Através de ativação remota mediante assinatura com Certificado Digital Qualificado, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, na sua versão atualizada, que aprovou o regime jurídico 
dos documentos eletrónicos e da assinatura digital) 

 

Observações: 

Irá receber um email para ativação da sua área pessoal, para consulta, gestão e atualização de dados pessoais de forma autónoma 
e para utilização dos serviços online em www.cm-vfxira.pt, na área do Munícipe. 
 
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 legal adequado às razões que o determinem. 

 

☐Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e em conformidade com a Política de Privacidade do 

Município de Vila Franca de Xira, 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 sua última atualização. 

 
Data: O requerente/representante 

 
Fundamentação para recolha de dados: Nos termos do considerando (42) e da alínea a) do n.º 2 do artigo 13.ºdo Regulamento Geral de 

Proteção de Dados Dados, aprovado pelo Regulamento da (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, retificado em 23 de maio de 2018 e da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que 
assegura a execução, na ordem jurídica nacional do mencionado Regulamento. 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

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

