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 JUNTE A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (VD. EDITAL): 
 

Num envelope fechado e opaco, com os documentos pessoais, que servirá para todas as propostas em seu nome, e no 

exterior indicar o nome e número(s) de lugar(es) a que concorre, devem constar os seguintes elementos: 

 Boletim de proposta; 

 Cartão de identificação de pessoa coletiva, certidão do registo comercial ou código de acesso à certidão 

permanente; 

 Declaração de início de atividade atualizado com o CAE – Rev3; 

 Certidão comprovativa de que a sua situação perante a Administração Fiscal se encontra regularizada;  

 Certidão comprovativa de que a sua situação perante a Segurança Social se encontra regularizada; 

 Declaração sob compromisso de honra em como não tem dívidas ao Município da Moita; 

Por cada lugar a que concorre, deverá apresentar outro envelope fechado e opaco, os documentos específicos para cada 

sector de atividade com a indicação do nome e número de lugar, onde devem constar os seguintes elementos: 

 Proposta de preço;  

 Memória descritiva dos equipamentos a instalar, com as dimensões e acompanhada de fotografia; 

 Título de propriedade sobre o equipamento ou documento de cedência da sua exploração; 

 Cheque caução endossado à ordem do Município da Moita, 25% valor mínimo das propostas preço; 

 Cartão de feirante (quando aplicável) com data de validade igual ao posterior a 12 de maio de 2013; ou 

 Mera comunicação prévia para a atividade de Feirante ou Vendedor Ambulante (quando aplicável) para os 

CAE 47810, 47820 e 47890;  

 

Para os devidos efeitos declaro que ao formalizar a minha candidatura para a Festa da Moita, tenho conhecimento das 

normas legais em vigor, bem como as publicadas no Edital das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, 

aprovado em reunião de câmara de 15 de junho de 2022. 
 

 
Autorizo que no âmbito deste procedimento sejam efetuadas notificações por correio eletrónico para o endereço acima indicado (Artº.112º nº.2 

b) do CPA, Decreto-Lei nº. 4/2015 de 4 de janeiro. Declaro ainda, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 4.º/11, 6.º/1 al. a), 7.º/3 e 

13.º do Regulamento (EU) 679/2016 de 27 de abril e art.º 21.º/1 da Lei de Proteção de Dados Pessoais n.º 58/2019 de 08 de agosto, prestar 

consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais na presente proposta, durante o período de tempo necessário e no âmbito da estrita 

finalidade para a qual são recolhidos. 

                                                                                           
                                                                                                           

_______________________________________________                                                                                                                                                  

(Assinatura) 
 

NOME 
  
MORADA  CÓDIGO POSTAL 
        
EMAIL                            NIF 
     

 

 

 

Nº. LUGAR DESIGNAÇÃO                           TELEMÓVEL 
      

 

 

 

 

Festa da Moita 
9 a 18 de setembro de 2022                                                   


