
ANEXO III - FICHA CANDIDATURA GERAL

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

Funções a que se destina 
(Indique de forma sintética as funções a que se destina a viatura, mencionando a principal modalidade desportiva, escalão etário e nível competitivo a
que será afetada)

ViaturaA

01

02

FOR.DDS.001_ANX.03.03 1/1

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

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.

Pedido de DeferimentoC

Marca: ...................................................................................   Modelo:  ...................................................................................   Ano: .....................   

05 Fontes de Financiamento

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

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

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

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

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

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

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

Verbas Próprias do Clube ou Associação           ..................................

Valor do Financiamento solicitado ao Município  ..................................

TOTAL

Montante em Euros €

Estado Novo Usado

Data prevista para a aquisição: .......................................................03

Custo da Viatura: ....................................................... €04

(A comprovação da aquisição da viatura será efetuada mediante a apresentação de fotocópia do documento único da viatura e recibo de compra ou fotocópia 
de venda a dinheiro).

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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