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Processo de Registo
Esta página é o espaço onde os utilizadores fazem o seu registo, após o qual poderão
aceder aos Serviços On-line
line que exigem autenticação.
Para o efeito, deverá preencher todos os campos do formulário com as informações
requeridas e anexar a documentação obrigatória. O registo será definitivamente aceite
pela Câmara Municipal do Seixal após validação da declaração de aceitação das
condições de acesso à área reservada da plataforma de Serviços On-line
On
da Câmara
Municipal do Seixal (disponível
ponível após a submissão do formulário
ulário eletrónico de registo) e
de todos os elementos submetidos.
A finalização do processo será confirmada através de um e-mail.
e
Se o processo de submissão estiver todo correto, visualizará a informação:
O seu registo encontra-se
se pendente, para o completar necessita de:
1. Comprovar os dados de registo
•

Se preencheu o formulário de registo com Cartão de Cidadão e não possui
pin de morada terá que entregar um comprovativo da mesma no caso de
não ter ativado a assinatura digital qualificada;

•

Se não preencheu o formulário de registo com Cartão
Cartão de Cidadão deverá
entregar cópia do comprovativo de morada;

•

No caso do pedido de registo de Pessoa Coletiva terá que entregar cópia
do Número de Identificação de Pessoa Coletiva,
Coletiva, comprovativo da morada e
documento atestando que a assinatura da declaração de aceitação dos
termos de adesão foi realizada por pessoa legalmente habilitada para o
fazer.

2. Validar endereço de correio eletrónico através do link que lhe foi enviado para
p
o endereço de e-mail
mail que indicou. Deverá gravar este documento no seu
computador, pois caso feche o navegador terá que fazer novo pedido de
registo.
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Confirmação
Após a submissão do formulário, receberá por correio eletrónico, uma ligação para
validação do seu endereço, com a seguinte mensagem:
“Caro (a) NOME.
Utilize o link abaixo para validar o endereço de correio eletrónico que indicou aquando
do seu pedido de registo
egisto na plataforma de serviços On-line
On line da Câmara Municipal do
Seixal.
http://www4.cm-seixal.pt/servicosonline/
seixal.pt/servicosonline/
Câmara Municipal do Seixal
Gabinete do Conhecimento, Inovação e Qualidade
Telefone: +351 212 276 700
Após esta validação, já está em condições de entrar na área de acesso condicionado
da plataforma. Contudo, só após a CMSeixal o informar que todo o processo de
documentação e de aceitação dos termos de adesão foi aceite, é que o processo de
registo está completamente finalizado, permitindo-lhe então
o submeter formulários
eletronicamente.
CANCELAMENTO
Pode solicitar o cancelamento da subscrição de Serviços On-line.
On line. Para tal, deverá
enviar um e-mail para o seguinte endereço seixal.digital@cm-seixal.pt
seixal.pt com o nome,
número de bilhete de identidade ou cartão
ão de cidadão e número de contribuinte.

