Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
Exmo. Senhor Presidente

Requerimento para Atestado

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

Nome ___________________________________________________________________
Estado Civil _______________, profissão ______________________________________
B.I. ou C.C. n.º __________________, com contribuinte n.º ________________________
Emitido/Válido ___ / ___ / _____ nascido(a) em ___ / ___ / _____ com telefone/telemóvel
n.º _______________, natural da freguesia de ___________________________________,
Concelho de ______________________________________________________________,
filho(a) de ________________________________________________________________
e de ____________________________________________________________________,
residente em ______________________________________________________________
Código-postal n.º ______ - ______, _______________________
vem pedir a V. E.xa que se digne mandar passar Atestado para fins de ________________
________________________________________________________________________.
Comprovativo _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Declaro sob compromisso de honra que os dados constantes neste requerimento são
verdade.

Funchal, ______ de ____________________ de ____

Pede deferimento,
________________________________
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Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

Declaração / Consentimento
Declaro para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento (EU) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 e da Lei n.º 58/2019, de 7 de outubro,
prestar o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais, à Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior, pessoa coletiva n.º 511 239 076, com sede em rua das
Murteiras 25 B, 9060-199 Funchal, à empresa prestadora de serviços de contabilidade e plataforma
de gestão online.
Quais as comunicações que pretende autorizar para ser contatado(a)?
E-mail

SMS

Telefone

Correios

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior garante a confidencialidade e proteção dos
dados pessoais fornecidos, armazená-los durante 12 meses a contar da data da assinatura deste
documento e fazer uso deles apenas para os efeitos requeridos.
Quaisquer pedidos de esclarecimentos, ou alterações referentes ao tratamento dos meus dados
pessoais, deverão ser feitos ao responsável pelo tratamento de dados da Junta de Freguesia através
do pelo email dados@jf-stamariamaior.pt, com o assunto alteração de dados.
Preencher em caso de outra pessoa levantar o documento.

Autorizo ainda o(a) sr(a) _________________________________________________________,
a levantar o documento em meu nome.

Santa Maria Maior,______ de _____________________________ de 20____.
Assinatura do titular dos dados (conforme documento identificação)
___________________________________________
Assinatura do titular das responsabilidades parentais (quando o titular for menor de 16 anos)
_____________________________________________
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