
 
 

Município de Fronteira 

 

Kit Bébé 

 
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Fronteira 

 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome:       
CC nº:                                        Data emissão/validade:                                  NIF nº:       
Residência:                                                                                                                       Código Postal:                - 
Localidade:                                                                           Freguesia:       
Telefone:                                       E-Mail:       

 
OBJETO DO PEDIDO 

Vem requerer a Vª Exª ao abrigo do respetivo regulamento o Kit Bébé do Município de Fronteira. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS: 

Nome: 
Data Nascimento:                                                      Naturalidade:  
CC: 
 
Nome: 
Data Nascimento:                                                      Naturalidade: 
CC: 
 
Nome: 
Data Nascimento:                                                      Naturalidade: 
CC: 

 

DECLARAÇÕES: 

a) Declaro ter sido informado(a) sobre a metodologia e operacionalização do Programa KIT BEBÉ do Município de Fronteira. 

b) Autorizo o tratamento pela Associação Dignitude dos dados pessoais fornecidos, bem como informação recolhida junto de outras entidades, com 
vista à gestão da relação de beneficiário do Programa KIT BEBÉ do Município de Fronteira, sendo tais dados pessoais conservados pelo período de 10 
(dez) anos após o fim de adesão ao Programa KIT BEBÉ do Município de Fronteira. 

c) A Associação Dignitude, enquanto responsável pelo tratamento, garante-me o direito de informação acerca do tratamento dos meus dados 
pessoais e ainda o direito a requerer, quando assim entenda, o acesso, a retificação, o apagamento, a limitação ou oposição ao tratamento e a 
portabilidade dos dados de que seja titular, mediante comunicação escrita dirigida à Associação Dignitude (Rua Venâncio Rodrigues, 12, 3000-409 
Coimbra), sem prejuízo do direito que me é conferido de apresentar reclamação junto da autoridade competente em matéria de proteção de dados. 

d) Autorizo os prestadores de cuidados de saúde a que recorra no âmbito do Programa KIT BEBÉ do Município de Fronteira, a fornecer aos serviços 
da Associação Dignitude e a deles receber quaisquer informações relacionadas com os serviços prestados e abrangidos pelo segredo profissional, 
bem como o seu tratamento. 

e) Autorizo ainda que a informação respeitante ao extrato de benefícios, contendo informação relativa ao prestador, data da prescrição e dispensa 
de produtos de saúde e medicamentos, bem como o valor das despesas realizadas, seja prestada à Associação Dignitude. 

f) Sem prejuízo dos deveres e limites previstos nas leis de proteção de dados e concorrência, pode a Associação Dignitude facultar o acesso ou 
transmitir tais informações ou dados a pessoas, singulares ou coletivas, de direito público ou privado, que subcontrate para efeitos de colaboração na 
realização de estudos estatísticos, de inquéritos de mercado (como por exemplo entidades que enquadrem ou realizem, licitamente, ações de 
cooperação, de compilação de dados, de prevenção e combate à fraude, ou estudos estatísticos ou técnico-atuariais). 



g) Compreendo que a minha participação é inteiramente voluntária e que, se assim o entender, posso recusar responder a qualquer pergunta ou em 
qualquer momento posso recusar a minha participação no Programa KIT BEBÉ do Município de Fronteira, sem que isso prejudique os serviços que 
recebo de qualquer entidade com relações à Associação Dignitude. 

h) Fui ainda informado que tenho o direito de retirar o consentimento (terminando assim a adesão ao Programa KIT BEBÉ do Município de 
Fronteira)em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.  

 

 

 

DATA E ASSINATURA 

Pede Deferimento 
, Fronteira, 

-        -   

Assinatura 
 

___________________________________________________________ 

 
ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO 

Assinalar no quadrado os elementos apresentados com o requerimento. 

 
 CC Requerente 
 Comprovativo Tutela 
 Prova Residência  

 

 
 Certidão Nascimento Criança ou Documento Comprovativo do Registo 
 Outro __________________________________________________ 

 


