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Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Santa. Marta de Penaguião 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome:  

NIF:  BI/Cartão de Cidadão n.º  válido até  

Morada:  

Concelho:  

Código Postal - -  

Telemóvel Telefone Correio Eletrónico  

IBAN:   

 

☐ Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 

 

PRETENSÃO  

Vem requerer a V. Exa. a atribuição do apoio à esterilização de animais de companhia 2021, pela detenção do animal a seguir descriminado 

declarando, sob o compromisso de honra e tendo perfeito conhecimento que é responsável pelas declarações aqui prestadas que, não 

sendo verdadeiras, constituem crime de falsidade.          

ANIMAL 

Espécie:  Sexo 

Cão ☐ Fêmea ☐ 

Gato ☐ Macho ☐    

ANEXOS: 

☐Documento de identificação de animal de companhia (DIAC), com indicação de esterilização 

☐Declaração de Esterilização do SIAC com assinatura do Médico Veterinário responsável e data da esterilização 

☐Comprovativo de residência do requerente 

☐Documento com o IBAN 

 

DATA E ASSINATURA 

 Pede Deferimento 

  O Requerente 

 

Data: _______________________      __________________________________ 
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TOMA CONHECIMENTO    

Tomar conhecimento que:- os dados pessoais serão tratados de acordo com o disposto no Regulamento (EU) 2016/679, adotando o Município do Santa Marta 

de Penaguião, enquanto Responsável pelo Tratamento de Dados, tecnologias e procedimentos de segurança para proteger os dados pessoais do acesso, uso 

ou divulgação não autorizados, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra sua perda, destruição ou danificação acidental; 

- é garantido a existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, o acesso, a retificação, apagamento, limitação, portabilidade dos dados 

pessoais, oposição e decisões individuais automatizadas e da existência de uma violação de dados; apresentar reclamação, junto da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (Av. D. Carlos I, n.º 134 1.º 1200-651 Lisboa - Tel: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 - e-mail: geral@cnpd.pt); - tem o direito de 

retirar o consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado; - Partilhamos 

os presentes dados pessoais com DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinário, Sistema de Identificação de Animais de Companhia e com Centros de 

Atendimento Médico Veterinário aderentes ao projeto 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; - as práticas da Política de Privacidade e Proteção de Dados do Município de Santa Marta de 

Penaguião, estão disponíveis no sítio da Internet, em https://www.cm-smpenaguiao.pt/politica-de-privacidade/ e no Balcão Único de atendimento.  

Para mais informações:   

Responsável pelo Tratamento dos Dados: A Encarregada de Proteção de Dados (EPD) do Município de Santa Marta de Penaguião é Inês Nogueira Rebelo, 

designada por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 21 de maio de 2018. 

A Encarregada de Proteção de dados tem a missão de informar e aconselhar o Município sobre as obrigações decorrentes do Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados e verificar a aplicabilidade da Política de Proteção de Dados do Município, assegurando que os munícipes e demais titulares de dados 

têm conhecimento da forma como os seus dados pessoais são tratados e quais os direitos que lhe assistem nesta matéria, bem como lhe compete ser o 

ponto de contacto entre o Município e a Autoridade de Controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados) 

Os titulares de dados pessoais podem sempre contactar a Encarregada de Proteção de Dados para esclarecerem todas as questões que considerem 

pertinentes relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais e exercício dos seus direitos. 

Pelo que se informa que qualquer matéria relacionada com o presente Regulamento deverá ser endereçada a: 

Encarregada Proteção de Dados do Município de Santa Marta de Penaguião: 

Inês Nogueira Rebelo | Email: epd@cm-smpenaguiao.pt | Telefone: 254 810 130 | Morada: Rua dos Combatentes 5030-477 Santa Marta de Penaguião 
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