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Contratação Pública

Branqueamento de capitais

Segurança e conformidade dos produtos

Segurança dos transportes

Proteção do Ambiente, incluindo a proteção contra radiações e segurança nuclear

Saúde pública

Defesa do consumidor

Proteção da privacidade e dos dados pesssoais

Segurança da rede e dos sistemas de informação

Interesses financeiros da União Europeia

Regras do Mercado Interno Europeu, incluindo as regras de concorrência e auxílios estatais

Crimes de corrupção e infrações conexas
Dano relativo a programas ou outros dados informáticos, sabotagem informática e acesso ilegítmo a sistema
informático

DADOS DO/A DENUNCIANTE
(Campos de preenchimento facultativo. A denúncia pode ser anónima.)

Morada

Código postalFreguesia

Contacto telefónico

Nome

E-mail

QUALIDADE EM QUE APRESENTA A DENÚNCIA* (escolha uma opção)

Indicar qual

Trabalhador/a

Fornecedor ou prestador de serviços

Ex-trabalhador/a

Outro

* Campos de preenchimento obrigatório

Segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal

Conflitos de interesses e violações ao Código de Boa Conduta, Ética e Cidadania do Município de Oliveira de
Oliveira de Azeméis



Mod-21.01.41/0

DESCRIÇÃO DA DENÚNCIA *
Reconhecendo a importância de um adequado enquadramento, a participação deve ser efetuada de forma objetiva e
devidamente fundamentada, permitindo a sua correta análise. Assim, tenha especial atenção ao detalhe da situação que vai
reportar

O que pretende
denunciar?
Descrição do facto

Grau de certeza sobre o facto que está a denúnciar*:

Quem pretende
denunciar?
Identificação do/a
infrator/a

Quando ocorreu a
infração?

Como ocorreu a
infração?

Outras informações
que considere
relevantes
(ex.: valor em causa,
motivo da infração,
número de vezes em
que a infração
ocorreu, entre outras)

ELEMENTOS QUE JUNTA À SUA DENÚNCIA
É importante que a denúncia seja suportada por informação e elementos de prova objetivos. Identifique e anexe os ficheiros
relacionados com a situação reportada

1

2

3

* Campos de preenchimento obrigatório



Data
Assinatura

NOTA
Este formulário e os respetivos documentos que suportam a denúncia da infração, podem ser enviados por um dos
seguintes meios:

1. Por via postal, para o seguinte endereço:
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Canal de Denúncia  - CONFIDENCIAL
Largo da República
3720-240 Oliveira de Azeméis

2. Por correio eletrónico, utilizando o endereço canaldenuncia@cm-oaz.pt

 AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

De acordo com as disposições do Regulamento Geral da Proteção de Dados  - Regulamento EU 2016/679, os tratamentos
de dados pessoais realizados pelo Município de Oliveira de Azeméis orientados pelos princípios da licitude, lealdade,
disponibilidade e transparência e da proteção da sua confidencialidade e dos direitos dos seus titulares.

Finalidade do tratamento: análise e tratamento de denúncia em consonância com a Lei n.º 93/2021, de 20.dezembro.

Utilização dos dados: técnicos especificamente designados para o efeito, estando vedado o acesso a pessoas não
autorizadas.

Cessão de Dados Pessoais: os seus dados pessoais podem ser comunicados a autoridades competentes para
investigação da infração, incluindo as instituições, órgãos ou organismos da União Europeia conforme decorre do n.º 2, art.º
11 da Lei n.º 93/2021, de 20.dezembro.

Prazo de conservação dos dados: os dados pessoais são mantidos pelo período de 5 (cinco) anos e, independentemente
desse prazo, durante a pendência de processos judiciais e dos tribunais administrativos e fiscais em cumprimento do n.º 1,
art.º 20º da Lei n.º 93/2021, de 20.dezembro.

Direitos dos requerentes: os requerentes poderão aceder aos dados que lhes dizem respeito, podendo ainda solicitar a sua
alteração, retificação, opor-se ao tratamento, solicitar a portabilidade e o apagamento dos mesmos. Para o exercício dos
seus direitos no âmbito da proteção de dados, deverá contactar o Encarregado de Proteção de Dados do Município para
epd@cm-oaz.pt.

Declaração de consentimento e responsabilidade: aceito e autorizo de forma explícita e informada, que os meus dados
pessoais sejam objeto de tratamento nos moldes legalmente admissíveis.
Autorizo o envio de notificação, no decorrer do processo, para o endereço eletrónico indicado, e tomei conhecimento que
essas condições têm o mesmo valor probatório como se fossem efetuadas por via postal.
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