
                                      
 

 

Formulário de Candidatura  

Parque Hortícola do Vale da Amoreira 
 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Moita 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome:                              

Data de nascimento:                                                              Naturalidade: 

Morada: 

Código Postal:            -            - Endereço eletrónico: 

N. de Telefone: N.º de Telemóvel: 

Documento de identificação: BI/CC        N.º__________________    Validade ____________________ 

Outro        Qual ___________________ N.º__________________    Validade ____________________ 

N.º de Identificação Fiscal (NIF): 

N.º de Segurança Social (NISS): 

Profissão:                                        

Situação: Ativo          Desempregado         Des. longa-duração          Reformado 

Vem candidatar-se à atribuição de uma parcela de terreno nos termos do disposto pelo artigo 7.º do 

Regulamento de Hortas Urbanas do Município da Moita. 

É portador de deficiência de locomoção motora?               Se sim, deverá apresentar o documento 
comprovativo de acordo com a legislação em vigor. 

Nº de pessoas no agregado familiar (incluindo o próprio):  

No seu agregado familiar existe alguém nas seguintes condições? _______ 

Beneficiário do Rendimento Social de Inserção         Desempregado  

Reformado        Jovem à procura do primeiro emprego  

 

 

  



 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro ter tomado conhecimento do Regulamento de Hortas Urbanas do Município da Moita em 

vigor, assim como ser verdade toda a informação prestada neste formulário de candidatura, 

disponibilizando-me a fazer prova documental adicional, caso me seja solicitado pelo Município da 

Moita. 

Mais declaro não ser proprietário, possuidor ou detentor, a qualquer título, de prédio rústico, 

logradouro ou horta em logradouro de prédio urbano no Município da Moita ou em município com 

ele confinante. 

 

 

 

Data: ___________________________ Assinatura: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Documentos a anexar: 

- Apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão de todos os elementos do agregado 
familiar (quando entregue presencialmente) 

- Apresentação do Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão (quando entregue presencialmente) 

- Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão de todos os elementos do agregado familiar 
(quando enviado via CTT) 

- Cópia do Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão (quando enviado via CTT) 

- Cópia de documento comprovativo de morada (ex: recibo de água) 

- Cópia da última declaração de IRS entregue e respetiva nota de liquidação de todos os elementos 
do agregado familiar; na falta desta declaração, deverá anexar certidão emitida pelo Serviço de 

Finanças 

 

 

 

 


