Registo de entrada
N.º
NIPG
Data

CONTENTORES DE RECOLHA/ECOPONTOS DOMÉSTICOS
Campanha de sensibilização “SANTA CRUZ A SEPARAR, PARA RECICLAR”
1. Identificação do/a requerente
N.º de consumidor/a* Nome
NIF*

Cartão de Cidadão/Passaporte*

Validade*

Morada*
Código-postal*

Freguesia*

Telefone*

Telemóvel*

Concelho*
Correio eletrónico*

Representado/a por*
Na qualidade de* (1)

Cartão de Cidadão/Passaporte*

Validade*

* ICampos de preenchimento obrigatório.
Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.

(1)

2. Documentos a anexar

☐ Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Passaporte do/a requerente.
Requerente/Representante

☐ Aceito expressamente que os meus dados sejam utilizados pelo Município de Santa Cruz, para a gestão
Ido

processo.
☐ Autorizo ser notificado/a através do correio eletrónico.

☐ Autorizo ser contactado/a através do(s) número(s) telefónico(s) indicado(s).
Declaro que tomei conhecimento que a não apresentação de todos os documentos necessários, poderá ter
como consequência o indeferimento do pedido.
Pede deferimento,
O/A requerente/representante

Praça Dr. João Abel de Freitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
www.cm-santacruz.pt | geral@cm-santacruz.pt
Telefone 291 520 100 | Fax 291 524 062
NIPC 511 244 681
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Serviço de Atendimento

☐ O/A Técnico/a de Atendimento verifica o processo e aconselha o/a requerente/representante a não
Ientregar

o mesmo sem que esteja completo.

O/A Técnico/a de Atendimento

Praça Dr. João Abel de Freitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
www.cm-santacruz.pt | geral@cm-santacruz.pt
Telefone 291 520 100 | Fax 291 524 062
NIPC 511 244 681

SRS/0106/REV0

Para mais informações sobre o projeto consulte www.cm-santacruz.pt
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Informação

CONTENTORES DE RECOLHA/ECOPONTOS DOMÉSTICOS
Campanha de sensibilização “SANTA CRUZ A SEPARAR, PARA RECICLAR”
Documentos a anexar

Cópias

Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Passaporte do/a requerente.

Responsabilidades do/a utilizador/a
→ Colocar os contentores no exterior da moradia, pelas 08h00, nos dias de recolha correspondentes ao
tipo de resíduo.
→ Retirar o contentor do exterior da moradia, logo após a realização da recolha.
→ Manter os contentores em bom estado de conservação e limpeza.
→ Utilizar os contentores apenas para o uso da sua moradia.
→ Utilizar, obrigatoriamente, os contentores periodicamente.
→ Seguir as orientações existentes para o correto acondicionamento de resíduos.
→ Colocar corretamente os resíduos em cada um dos contentores, não podendo ocorrer contaminações
com outros resíduos.
→ Manter a informação, nomeadamente autocolantes, sobre o financiamento comunitário dos
contentores utilizados.
→ Assumir a responsabilidade pela substituição dos contentores, em caso de eventuais danos ou furtos
dos contentores, por um período de, pelo menos, 5 anos.

Legislação
→ Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à
Proteção das Pessoas Singulares, no que diz respeito ao Tratamento de Dados Pessoais e à Livre
Circulação desses Dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE, Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados.
→ Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à Proteção das
Pessoas Singulares, no que diz respeito ao Tratamento de Dados Pessoais e à Livre Circulação desses
Dados.
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