MERCADO MUNICIPAL POLIVALENTE
OSMARO FERREIRA DE TÁBUA
CANDIDATURA A HASTA PÚBLICA
DAF
ENTRADA Nº

Exmo. Senhor,

SGD

-

DATA

-

PROCESSO

Presidente da Câmara Municipal de Tábua

O FUNCIONÁRIO

IDENTIFICAÇÃO
Nome:*
Domicílio/Sede:*
Código

N.º:

Lote:

Localidade:*

Postal:
NIF/NIPC:*

Data de
Nascimento:

Tipo de Documento de Identificação:

N.º:

Válido até:
Código de Acesso à Certidão Comercial
Permanente:
Contacto Telefónico:

Fax:

E-mail:
Caixa Postal Eletrónica:
Qualidade
de:
(Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório)
NOTIFICAÇÕES
Caixa Postal Eletrónica

Para além da via postal, consinto que as notificações/

Telefone

comunicações sejam feitas via:

Telefax

As notificações/ comunicações feitas por via postal deverão ser
enviadas preferencialmente para a seguinte morada:

Requerente
Representante
Outra morada (por favor, indique):

Domicílio/Sede:
N.º:
Código Postal:

Lote:

Localidade:

PEDIDO
Vem requerer a V.ª Ex.ª, que considere a candidatura ao ato público respeitante ao procedimento para
concessão do direito de exploração de espaços comerciais interiores e exteriores no Mercado
Municipal, a realizar nos dias 05, 08 e 09 de abril de 2019, de acordo com o programa do procedimento
da hasta pública, para o seguinte espaço de venda: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

DOCUMENTOS ENTREGUES
Cartão de cidadão ou Bilhete de Identidade e Número de Contribuinte Fiscal;
Fotocópia da mera comunicação prévia ou cartão de feirante (atribuído até 12 de maio de 2013);
Fotocópia da declaração de início da atividade, com o(s) código(s) da CAE (Classificação Portuguesa
das Atividades Económicas) aplicável(eis) à(s) atividade(s);
Certidões da situação tributária e da Segurança Social regularizada;
Documento comprovativo de poderes de representação;
Certidão permanente, no caso de se tratar de empresa.

O Agente Económico,

Tábua, ____/____/________
O (A) Ag. Económico / O (A) Representante

Conferi a identificação do(a) Agente Económico/
Representante através dos documentos de identificação
exibidos.
Validei a conformidade da assinatura de acordo com o
documento exibido.

(Assinatura do(a) Agente Económino ou de outrem a seu rogo,
se o mesmo não souber ou não puder assinar)

O (A) Funcionário(a)

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS
Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (artigos
4.º, 7.º e 12.º) vem declarar que autoriza o Município de Tábua ao tratamento dos dados
pessoais no âmbito do procedimento administrativo em apreço.
Este consentimento é prestado de acordo com o estabelecido no referido Regulamento,
constituindo uma manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o
titular dos dados aceita que os mesmos sejam objeto de tratamento nos termos previstos na
lei.

Assinatura __________________________________________

Nota: O declarante tem direito a retirar o seu consentimento a todo o tempo, não
comprometendo tal retirada a licitude do tratamento dos dados efetuada com base no
consentimento previamente prestado.
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