
 REQUERIMENTO DE ATESTADO 

Exmº Sr.  

Presidente da Junta de Freguesia de São Sebas�ão  

Nome (1): _____________________________________________________________________________________________,  

Data de Nascimento (1): ____ / ____ / ________    Residente em (1):  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  _______ - ______ Loulé. 

Portador (a) de (1):              BI ou CC            Passaporte         Título de Residência           Cartão de Residência  Permanente             

                                          Cer$ficado de Registo de Cidadão da União Europeia,             n.º _________________________ 

 

Vem requerer atestado comprova$vo de (1):  

Residência                    Agregado familiar                Situação económica                      Outras situações  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Para efeitos de (1): ______________________________________________________________________________________ 

O ABAIXO ASSINADO DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS DECLARAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO 
QUE CONFIRMA SEREM VERDADEIRAS (nos termos dos n.º1 e 4 do ar$go 34.º do Decreto - Lei n.º135/99 de 22 de abril, “As falsas declarações são 

punidas nos termos da lei penal”). 

 

Autorizo o envio de (2):               SMS          Contato: ________________                   

                                                        E-Mail      E-mail: __________________ 

1 - Obrigatório / 2 - Opcional  

 

 

 

Junta de Freguesia de São Sebas�ão  
Rua José António Madeira, n.º23, 8100-670 Loulé  

Tel.: 289 410 100  Tlm: 912 249 880  
Email: geral@saosebas$ao.pt 

URL: www.saosebas$ao.pt 

PEDE DEFERIMENTO 

Loulé, _____ / _____ / ________ 

                                                                                                                       

O  REQUERENTE  

 

______________________________ 

TESTEMUNHAS  

(recenseadas na Freguesia de São Sebas�ão)  

Os abaixo-assinados declaram, perante a Junta de Freguesia de São Sebas$ão, que são verdadeiras as declarações constantes 
do presente documento e pelas quais assumem inteira responsabilidade. (N.º1 do ar$go 34.º do Decreto-Lei n.º135/99 de 22 de abril) 

(nos termos dos n.º1 e 4 do ar$go 34.º do Decreto - Lei n.º135/99 de 22 de abril, “As falsas declarações são punidas nos termos da lei penal”) 

 

Nome: ___________________________________________ 

B.I./C.C. n.º ______________________ 

Data de Nascimento: ___ / ___ / _____ 

Tel./Tlm.: ________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 

 

 

Nome: ___________________________________________ 

B.I./C.C. n.º ______________________ 

Data de Nascimento: ___ / ___ / _____ 

Tel./Tlm.: ________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 

Registo n.º _____________ 

Taxa € ______       Pago   

A funcionária:  

______________________ 



 

Junta de Freguesia de São Sebas�ão  

 Declaração de Consen�mento para Recolha e Tratamento de Dados  

Desde o dia 25 de maio de 2018, é aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (RGPD) (EU) n.º2016/679, que estabelece 

regras rela$vas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares mesmo que tenham sido recolhidos antes 

daquela data, e que se aplica diretamente a todas as en$dades que procedam ao tratamento desses dados.  

 

Recolha dos Dados Pessoais - A Junta de Freguesia de São Sebas$ão, assegura que o tratamento dos Dados Pessoais é efetuado no âmbito da

(s) finalidade(s) para os quais os mesmos foram recolhidos ou para finalidades compaSveis com o(s) propósito(s) inicial(is) para que foram 

recolhidos.  

 

A Junta de Freguesia de São Sebas$ão assume o compromisso de implementar uma cultura de minimização de Dados, em que apenas reco-

lhe, u$liza e conserva os Dados Pessoais estritamente necessários ao desenvolvimento da sua a$vidade e à sa$sfação dos interesses dos cida-

dãos. Não procede à divulgação ou par$lha dos seus Dados Pessoais para fins comerciais ou de publicidade.  

 

Transmissão de Dados Pessoais a Terceiros - A Junta de Freguesia de São Sebas$ão somente poderá par$lhar os Dados Pessoais com tercei-

ros, com o seu consen$mento expresso, no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de interesse público/

autoridade pública.  

 

Conservação dos Dados Pessoais - assim e sendo dado consen$mento a todas ou a parte das opções, a Junta de Freguesia de São Sebas$ão 

de São Sebas$ão informa que conservará os dados pelo período necessário e de acordo com as imposições legais, nomeadamente os prazos 

de conservação arquivís$ca. Os dados são guardados e man$dos em sistema fechado, de u$lização exclusiva por sujeitos devidamente autori-

zados.  

 

Direito de Acesso e Informação - na qualidade de $tular dos seus dados pessoais, tem o direito de solicitar o acesso aos mesmos, de os alte-

rar, de limitar parcial ou totalmente a sua u$lização, bem como de decidir sobre qual o tratamento autonomizado que lhes pretende dar e, 

no limite, re$rar o consen$mento e exercer os demais direitos previstos legalmente.  

 

Direito de Reclamação - poderá contatar a Junta de Freguesia de São Sebas$ão para qualquer questão relacionada com a proteção dos seus 

dados, dirigindo o seu pedido por escrito, com o assunto “Proteção de Dados Pessoais”, para o e-mail rgpd@saosebas�ao.pt ou através de 

carta para a morada: Rua José António Madeira, n.º23, 8100-670 Loulé.  

 

O $tular dos dados poderá a qualquer momento reclamar perante a autoridade responsável - Comissão Nacional de Proteção de Dados, se 

entender que os seus direitos sobre os seus dados pessoais foram infringidos.  

 

Consen�mento - Para que possamos tratar os seus dados pessoais, necessitamos do seu consen$mento, que deve ser livre, explícito, inequí-

voco e informado:  

 

 Autorizo de forma livre, especifica e informada, a recolha e tratamento dos meus dados pessoais / dados do meu educando/ os dados do 

menor que legalmente represento con$dos no presente requerimento, para a finalidade a que se des$na o presente pedido e pelo período 

legalmente estabelecido.  

 

Não autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais / dados do meu educando/ os dados do menor que legalmente represento e 

aceito como consequência a impossibilidade de tramitação do procedimento.  

 

 

_____ / ____ / ______ 

Assinatura  

 

_________________________________________________ 

(conforme documento de Iden$ficação) 

(Ar�go 6.º do RGPD) 


