
FICHA DE INSCRIÇÃO - CONCURSO PARA ALIENAÇÃO DE LOTE DE TERRENO - CONFIRMAÇÃO DE DADOS DO CONCORRENTE

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira
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Nome: .............................................................................................................................................................................................................................

Morada: ..........................................................................................................................................................................................................................

Localidade: .................................................................................................................. Código Postal: ...........................................................

Freguesia: ...........................................................................................................

Telefone: ..................................................................................... Telemóvel: ....................................................................................................

Concelho: ............................................................................

Residência do ConcorrenteA

Local do EmpregoB

01

02

03 04

05 06

07 08

Agregado FamiliarC

Nº Grau de 
Parentesco

Nome Completo Entidade 
Patronal

Data Vínculo Local Observações

1 Concorrente

2

3

Nº Grau de 
parentesco

Nome completo Data de 
nascimento

Nº de
Contribuinte

Profissão R.A.B.* Ano 
Ant. (euros)

1 Concorrente

2

3

4

5

6

7

Total de rendimentos

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 do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados, 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/ConsentimentoD



Declaro que os elementos referentes à residência, emprego, composição do agregado familiar e respetivo rendimento
anual bruto do ano de _______ constante nos quadros supra correspondem à verdade e não omitem qualquer informação.
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Declaração da Junta de Freguesia a confirmar o agregado familiar e o número de pessoas que vivem em comunhão de 
mesa e habitação na morada do concorrente.

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os documentos que
anexa ao seu pedido: 

01 02O Concorrente: ....................................................................................................................................... Data: ..............................................

DeclaraçãoF

Documentação a apresentarE

Declaração/Certidão da Repartição de Finanças a confirmar que não se encontram inscritos na matriz quaisquer prédios
urbanos em nome do contribuinte. Uma declaração por cada elemento do agregado familiar.

Documentos de identificação do requerente.

Procuração no caso de ser representante.

Declaração de IRS e demonstração de liquidação de IRS do último ano entregue.


	Nome: 
	Morada: 
	Localidade: 
	Código Postal: 
	Freguesia: 
	Concelho: 
	Telefone: 
	Telemóvel: 
	Nome CompletoConcorrente: 
	Entidade PatronalConcorrente: 
	DataConcorrente: 
	VínculoConcorrente: 
	LocalConcorrente: 
	ObservaçõesConcorrente: 
	Concorrente2: 
	Nome Completo2: 
	Entidade Patronal2: 
	Data2: 
	Vínculo2: 
	Local2: 
	Observações2: 
	Concorrente3: 
	Nome Completo3: 
	Entidade Patronal3: 
	Data3: 
	Vínculo3: 
	Local3: 
	Observações3: 
	Nome completoConcorrente: 
	Data de nascimentoConcorrente: 
	N de ContribuinteConcorrente: 
	fill_32: 
	RAB Ano Ant eurosConcorrente: 
	Concorrente2_2: 
	Nome completo2: 
	Data de nascimento2: 
	N de Contribuinte2: 
	fill_38: 
	RAB Ano Ant euros2: 
	Concorrente3_2: 
	Nome completo3: 
	Data de nascimento3: 
	N de Contribuinte3: 
	fill_44: 
	RAB Ano Ant euros3: 
	Concorrente4: 
	Nome completo4: 
	Data de nascimento4: 
	N de Contribuinte4: 
	fill_50: 
	RAB Ano Ant euros4: 
	Concorrente5: 
	Nome completo5: 
	Data de nascimento5: 
	N de Contribuinte5: 
	fill_56: 
	RAB Ano Ant euros5: 
	Concorrente6: 
	Nome completo6: 
	Data de nascimento6: 
	N de Contribuinte6: 
	fill_62: 
	RAB Ano Ant euros6: 
	Concorrente7: 
	Nome completo7: 
	Data de nascimento7: 
	N de Contribuinte7: 
	fill_68: 
	RAB Ano Ant euros7: 
	RAB Ano Ant eurosTotal de rendimentos: 
	Data: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 


