MUNICÍPIO DO CARTAXO
CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO
Requerimento para “Acesso a estradas e caminhos municipais sob horário condicionado”

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo,
Requerente
Nome/Designação______________________________________________________________
Morada_______________________________________________________________________
Código postal________________Localidade__________________________________________
NIF/CC ________________________Código da Certidão Permanente_____________________
Telefone/telemóvel ___________________E-mail_____________________________________
Autoriza o envio de notificações, no âmbito do presente processo, para o endereço eletrónico acima
identificado? Sim___ Não___

Representante
Nome ________________________________________________________________________
NIF _________________________ Na qualidade de ___________________________________

Pretensão1
Solicitar emissão de autorização para acesso a estradas e caminhos municipais sob horário
condicionado, no Município do Cartaxo, dos veículos abaixo descriminados, em virtude de exercer
naquela área as funções de (riscar o que não interessa) agricultor/morador/prestador de
serviços/outra:__________________, que obrigam à utilização das mesmas, durante o horário
compreendido entre as 19h00 e as 07h00.
N.º Acreditação2

Tipo de veículo3

Matrícula

Aquando a apresentação do requerimento deve comprovar a titularidade do(s) veículo(s), fazer-se acompanhar pelo documento de
identificação, bem como de documento justificativo da(s) propriedade(s) em causa (titulo de propriedade, contrato de arrendamento, etc.)
2 A preencher pelos serviços
3 Ligeiro/Mercadorias/Trator/Outro
1

“Colocar divisão que o funcionário pertence”
“Colocar morada que a divisão pertence”
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MUNICÍPIO DO CARTAXO
CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Tratamento de dados pessoais I Regulamento Geral de Proteção de Dados - Regulamento (EU)
2016/679)
Toma conhecimento que, de acordo com o RGPD, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município
do Cartaxo, enquanto responsável pelo tratamento, para a finalidade expressa no presente formulário
e que os mesmos serão fornecidos à entidade fiscalizadora – GNR – e que pode exercer os direitos
previstos no art.º 13.º, designadamente: informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de
tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violação de segurança. Para mais
informações sobre as práticas de privacidade do Município do Cartaxo, consulte o nosso site www.cmcartaxo.pt ou envie um email para epd@cm-cartaxo.pt.

Cartaxo, __________, de _________________, de _____
O Requerente, ____________________________________________________________________

Os dados constantes foram conferidos por _____________________________________________,
em ____/_____/________.
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