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Elementos InstrutóriosA

-  Os elementos que instruem o pedido deverão ser organizados pela ordem indicada no presente modelo de instrução.
- O processo deverá ser apresentado obrigatoriamente, em suporte digital conforme o edital da Câmara Municipal de 
Odemira.
- Este documento faz parte integrante do formulário FOR.DL.019.
- As presentes instruções são meramente indicativas e não dispensam a entrega dos documentos legalmente exigíveis 
nem a consulta da legislação aplicável;

Suporte Digital

01 Selecione a caixa correspondente ao documento anexado:

Declaração Conformidade do Formato Digital

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da 
operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, se aplicável

Outros elementos que o requerente queira apresentar:

................................................................................................................................................................................................................................

Apólice de seguro de construção, em vigor

Outras informações adicionais:

Recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando a validade do seguro que cubra a
responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 
100/97, de 13 de Setembro acompanhado de:

Termo de Responsabilidade do titular da apólice

Recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando a validade do seguro

Apólice de seguro de acidentes de trabalho, em vigor

Declaração do titular do alvará/registo

Alvará de Empreiteiro ou Título de Registo

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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................................................................................................................................................................................................................................ObservaçõesC


	Outros elementos que o requerente queira apresentar: 
	Outras informações adicionais: 
	C: 
	Texto290: 
	Texto291: 
	Texto292: 
	Texto293: 
	Texto294: 
	Texto295: 
	Texto296: 
	Texto297: 
	Texto298: 
	Texto299: 
	Texto300: 


