
  

EMPRESA NIF/NIPC

ENDEREÇO CÓDIGO POSTAL

EMAIL TLF/TLM

EMAIL TLM

LATOT.TQ

PAVILHÃO I - Stand de 9 m²

PAVILHÃO I - Espaço de 6 m² a para a a vidade de artesanato

PAVILHÃO II - Stand de 9 m²

PAVILHÃO II - Stand de 18 m² para gastronomia com esplanada

PAVILHÃO II - Stand de 18 m² para gastronomia sem esplanada

OBS.:

JUNTE O PAGAMENTO DO VALOR DO STAND OU ESPAÇO ATRAVÉS DE:

Nº BANCO

IBAN MUNICÍPIO DA MOITA

ATADARUTAF

* O comprova vo de transferência bancária, cuja omissão leva à exclusão da par cipação, deve referir a iden ficação da empresa.

  É OBRIGATÓRIO INCLUIR OS SEGUINTES DOCUMENTOS COM A FICHA DE INSCRIÇÃO (consulte o ponto 4.4. do EDITAL):

b) Tratando-se de pessoa cole va, fotocópia do cartão de iden ficação de pessoa cole va, cartão de contribuinte, cer dão do registo comercial ou código de

e) Efetuar o pagamento integral do(s) módulo(s) pretendido(s).

     acesso à cer dão permanente e apresentação do cartão de cidadão ou bilhete de iden dade do representante legal;
c) Declaração de início de a vidade;
d) Declaração sob compromisso de honra em como não tem dívidas com o Município da Moita;

      do art.º 4º, do Decreto-Lei Nº 10/2015, de 16 de janeiro.
f) Para os setores alimentares e de restauração e bebidas, mera comunicação prévia dirigida à Câmara Municipal da Moita de acordo com a alínea m) do n.º1,

a) Tratando-se de pessoa singular, apresentação do cartão de cidadão ou bilhete de iden dade e cartão de contribuinte;

       Comprova vo transferência bancária* PT50 003504830000000343051

        Pagamento presencial (Numerário/MB)

VALOR UNITÁRIO

300,00 €
100,00 €

RESPONSÁVEL A CONTACTAR

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A EXPOR

FRONTÃO (MÁXIMO: 25 CARACTERES)

STAND/ESPAÇO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

STAND | ESPAÇO

DOCUMENTAÇÃO | PAGAMENTO

ACRESCE IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR

        Cheque à ordem de Município da Moita

270,00 €

TOTAL

1.000,00 €
850,00 €

SUBTOTAL
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PAVILHÃO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES
Lg. Joaquim Marques Elias, 2860-418 Moita
Tel.: 210 816 914/5 | Fax: 210 816 919
Email: pav.mun.exposições@mail.cm-moita.pt 

MUNICÍPIO

Autorizo, nos termos e para os efeitos previstos na Lei de Proteção de Dados Pessoais, prestar consentimento para o tratamento dos meus 
dados pessoais na presente inscrição, durante o período de tempo necessário e no âmbito da estrita finalidade para a qual são recolhidos.
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