
                                REQUERIMENTO
                                        PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À MOBILIDADE – TÁXI+

Presidente da
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Requerente NIF/NIPC (*)

Nome/Designação (*)

N.º Identificação civil Tipo: Validade / /

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

E-mail

Morada (*)

Código Postal (*) -

Freguesia

Telefone Telemóvel Fax
(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento

Vem requerer a V. Exª. apoio no âmbito do Programa Municipal de Apoio à Mobilidade – TÁXI+.

Junta, para o efeito, os seguintes documentos

Certificação do requerente

Declaro, sob compromisso de honra, atestando a veracidade de todas as declarações prestadas no processo;

Tomei conhecimento e aceito o Regulamento do "Programa Municipal de Apoio à Mobilidade – TÁXI+".

 Autorizo a recolha dos meus dados pessoais e declaro que tomei conhecimento de que são única e 

exclusivamente para dar cumprimento ao aprovado no “Programa Municipal de Apoio à Mobilidade – TÁXI+”, ou
conforme disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto em legisla -
ção específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGA -
DA respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. A Câmara Municipal de Ponta Del -
gada poderá constituir uma base de dados no formato digital com a informação constante neste documento e
compromete-se a não a utilizar para outros fins que não o descrito, nem a ceder ou vender a terceiros. Saiba mais
em www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd.

Espera deferimento,

/ / Requerente

 
1 de 1

Praça do Município  •  9504-523 Ponta Delgada  •  www.cm-pontadelgada.pt  •  E-mail: geral@mpdelgada.pt  •  Tel. 296 304 400  •  Fax 296 304 401

Comprovativo de residência.

Fotocópia do atestado de incapacidade multiuso, quando aplicável;

Fotocópia do cartão de utente do Serviço Regional de Saúde do requerente;

Fotocópia do documento de identificação do requerente;

PassaporteCCBI

http://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd
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