
Exmo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Valença

Cartão Sénior
□ Requerimento

□ Renovação

Cartão Sénior Número Valido até ________/_______/_________

Nome

Documento de
Identificação

Nº ________________   _________       Data validade ______/______/_______ 

Data de Nascimento  _____/______/________    Nif___ ___________________ 
 
NISS __________________________     Nº utente _______________________

Estado Civil

Morada

Naturalidade

Habil. Literárias

Contactos

Médico de Família

Composição do Agregado Familiar

Nome
Est.
Civil

Parentesco
Data 

Nascimento
Hab.

Literárias
Ocupação

Doc.
Ident.

01 titular - - - - - -

02

03

04

05

06

07

Confirmação pela Junta de Freguesia

Confirmamos a composição do agregado familiar supra mencionado, composta por_________ pessoas e a residência 

nesta freguesia.

Data_______/____/_____                                                        O Presidente da Junta de Freguesia

                                                                                         ______________________________________
                                                                                                                    nota: obrigatório o selo branco
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Documento Instrutórios

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. assinale com uma cruz (x) os documentos que
junta ao seu processo, no caso de ser renovação só precisa anexar os documentos mencionados no n.º 5 e 6 do
quadro abaixo.

□ 1. Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão 

□ 2.Numero de Identificação Fiscal;

□ 3. Uma fotografias tipo passe;

□ 4.Confirmação da Junta de Freguesia  da  área de residência, a confirmação da composição do agregado familiar;

□ 5.Declaração de I.R.S., ou Declaração da Segurança Social;

□ 6. Declaração do valor e complementos incluídos na pensão (C S I)

□ .10 Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:

 □ 10.1_________________________________________________________________________________________

 □ 10.2_________________________________________________________________________________________

Observações

Informação  sobre  o  tratamento  de  dados  pessoais  -  Regulamento  Geral  de  Proteção  de  Dados  (RGPD)
Regulamento (UE) 2016/679)

De acordo com o RGPD, o Município de Valença, informa que os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e

exclusivamente para dar cumprimento ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido e que a finalidade dos

dados pessoais recolhidos é a referida no presente requerimento.

Os dados serão armazenados pelo prazo definido na legislação aplicável ao pedido.

 Mais declara que tomou conhecimento do direito de: 

• Solicitar o acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e oposição, sem comprometer a

licitude do tratamento efetuado bem como a ser informado em caso de violações de segurança;

• Ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não a

presente, informando quais os dados, a finalidades do tratamento e outra informação pertinente;

• Apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram violados.

Estes direitos podem ser exercidos através do email: geral@cm-valenca.pt

O Requerente Data ____/____/_______

O Técnico de Atendimento
Data ____/____/_______ 
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