Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

CANDIDATURA AO PRÉMIO DE REABILITAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA
Despacho

Registo de Entrada
NIPG: ................................................
Data: .................................................
Processo nº: ...................................
Pagamento: ....................................
Guia nº: ............ Valor: ..................
O Funcionário
............................................................

A

Identificação do Autor do Projeto de Arquitetura

01

Nome: .............................................................................................................................................................................................................................

02

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

03

Freguesia: ..................................................................................................................... 04 Código Postal: ...........................................................

05

N.º membro da Ordem do Arquitetos: ................................................... 06 NIF: ............................................................................................

07

Nº de Identificação Civil: ........................................... 08 Validade: ............................................

09

Telefone: ............................................. 10 Telemóvel: .............................................

11

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................
Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

12

Equipa técnica: ............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

01
13

B

Informações da Intervenção de Reabilitação

01

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

02

Freguesia: ..................................................................................................................... 03 Código Postal: ...........................................................

04

Identificação do processo camarário (licenciamento, comunicação prévia ou comunicação de início dos trabalhos):
........................................................................................................................................................................................................................................................

05

Uso: .............................................................................................................. 06 Área (m2): ...........................................................

07

Data do projeto: .....................................................

C

08 Data da obra (início / fim): ............................ / ...............................

Identificação do Empreiteiro

01

Nome/Entidade: ...........................................................................................................................................................................................................

02

Morada/Sede : ..............................................................................................................................................................................................................

03

Freguesia: ..................................................................................................................... 04 Código Postal: ...........................................................

05

NIF / NIPC: ................................................... 06 Telefone: ...................................................... 06 Telemóvel: ................................................

07

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................
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D

Informação/Consentimento

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 administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

E

Assinatura
O Requerente: ............................................................................................................................................ 02 Data: ..............................................
assinatura

01

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.

F

Documentação a Apresentar

01

Declaração de aceitação do dono de obra ou do proprietário atual devidamente assinada
(conforme Anexo I do regulamento do PRUMO)

02

2 Painéis em formato A1 na vertical, em material rígido e leve, mas autoportante, com uma espessura de 5 mm com
todos os elementos considerados relevantes para a avaliação do seu trabalho, nomeadamente:
Memória descritiva e justificativa;
Planta de localização (esc. 1/500);
Plantas, alçados e cortes (esc. 1/100 ou 1/50);
Pormenores construtivos relevantes;
Levantamento fotográfico que permita avaliar a intervenção, evidenciando a situação anterior e o resultado final.

03

Documentos digitais:
Suporte digital de todos os elementos entregues em suporte físico;
Resumo explicativo da intervenção com um máximo de 2000 caracteres em formato PDF;
5 (cinco) fotografias, em formato JPG, com qualidade necessária para publicação, ilustrando o objeto a candidatar,
antes e depois da intervenção e os demais aspetos relevantes que definam as especificidades da intervenção.
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