Requerimento para exercício do direito de defesa no âmbito contraordenacional
Nº Registo:
Exm.º Sr. Presidente da Junta de Freguesia do parquedas Nações
Nome
NIF

CC/BI/ Passaporte

Válido até

na qualidade de arguido/representante legal no processo por contraordenação n.º

/

/

/

, solicitar a V.Exª que de

acordo com o disposto no Artº. 50º do D.L. 433/82, de 27 de outubro, com as alterações vigentes, lhe seja marcada data para exercer o
seu direito de audição e defesa.
Autorizo que as notificações referentes a este pedido sejam efetuadas por via eletrónica para o seguinte endereço de email:
@
Pede Deferimento
Data

/

/
Assinatura do requerente

Conferi os documentos: (assinatura legível):

Categoria:

INSTRUÇÕES
Exibir Bilhete de Identidade/Passaporte, Cartão de Contribuinte ou Cartão do Cidadão;
NOTAS
Os presentes dados irão ser objeto de tratamento informático, tendo o requerente direito de informação nos termos do nº1 e 2 do Artº 10º
da Lei 67/98 de 26.10.1998, a qual transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
24 de Outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados - Lei da Proteção de Dados Pessoais. Direito à Informação
Responsável pelo tratamento de dados: epd@jf-parquedasnacoes.pt
Finalidades de tratamento - Tratamento informático do processo do requerente.
Destinatários ou categorias de destinatários dos dados - serviços da junta de freguesia intervenientes no processo.
As respostas aos dados integrantes no formulário são obrigatórias sob pena de indeferimento do pedido.
Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo requerente até despacho por parte do decisor político. Após esse momento qualquer alteração implica apresentação de novo pedido.
RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO					

Nº Registo

ASSUNTO: EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA NO ÂMBITO CONTRA ORDENACIONAL

MD.41.00

Assinatura do Funcionário:						
Data

/

Categoria:

/
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