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ANEXO V - AGILIZAÇÃO PROCESSUAL (VIA VERDE EMPRESÁRIO)
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Exposição do pedidoA

Vem requerer a V. Exa. a Via Verde Empresário, ao abrigo do artigo 8.º do Regulamento do Programa Municipal de 
Empreendedorismo e Emprego «Odemira Empreende»:

01 02O Requerente: ............................................................................................................................................ Data: .............................................

Pedido de DeferimentoC

01 Na qualidade de promotor do projeto candidatado/a candidatar a prémios ou apoio financeiro municipais, nacionais 
ou comunitários. Designação da candidatura, n.º de aviso, prazos de candidatura. Anexar aviso ou comprovativo de 
submissão da candidatura. (No caso de ser anexado aviso de candidatura, à posteriori será solicitado o comprovativo
de candidatura).

02 Na qualidade de promotor/empresário declaro que no 1.º ano do projeto serão criados ......................... novos postos de 
trabalho, a comprovar mediante apresentação do mapa de pessoal. A prestação de declarações não coincidentes 
com a realidade, acarretam as penalizações constantes na lei. 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO

Nº de Processo Interno: ..........................................

Tipo de ProcedimentoB

01 Processo de informação prévia

02 Processo de comunicação prévia

03 Autorização de utilização

05

Ocupação de via pública

07 Atravessamento da via pública

08 Instalação de ramal de água

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de honra, que na instrução do presente 
pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido.

06

Averbamento

09 Licença para Operações Urbanísticas (LOU)

10 Declaração de compatibilidade

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoB
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