
 

ENTRADA Nº DATA REQUERIMENTO PROCESSO 

    

O FUNCIONÁRIO:  

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA 
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Praça do Município  4920-284 Vila Nova de Cerveira Tlf: 251 780 020 Fax: 251 708 022 Email: geral@cm-vncerveira.pt NIPC: 506 896 625 

 

CANDIDATURA A SORTEIO DE ATRIBUIÇÃO DE LUGAR NA FEIRA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 

Nome  

BI / CC  NIF / NIPC      

Morada    Porta  

Código Postal  Freguesia  Concelho  

TLF / TLM   Email  

 Representado por   na qualidade de procurador. 

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de email fornecido, exceto nos casos em que a lei obrigue a outro tipo de notificação (ao 
assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico). 
 
 

PRETENSÃO 

Classificação da atividade económica exercida (a) [CAE]  de venda a retalho / grosso dos artigos: 

  , vem na qualidade de 

(b)  

apresentar a candidatura ao procedimento para atribuição, por sorteio do direito de ocupação dos lugares da feira semanal de Vila Nova de 

Cerveira, nos termos do edital e condições gerais, comprometendo-se a cumprir as normas legais e regulamentares vigentes e as normas 

deste procedimento, aos quais se sujeita e de que tem pleno conhecimento.  

Lugares a que se candidata:    
 
 

CONSENTIMENTO 

Declaro para os devidos efeitos dar o meu consentimento ao Município de Vila Nova de Cerveira, para a recolha e tratamento dos meus dados 

pessoais. Esta recolha apenas tem como finalidade a candidatura em questão, não havendo partilha com terceiros e serão armazenados no 

máximo por cinco anos, salvo se pedido o seu apagamento. Mais declaro que tomei conhecimento do direito de:   

• solicitar a qualquer momento, a retificação, atualização ou eliminação dos dados pessoais, sem comprometer a licitude do tratamento 

efetuado, de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados; 

• ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não a presente, informando 

quais os dados, a finalidades do tratamento e outra informação pertinente; 

• apresentar reclamação à CNPD se considerar que os direitos foram violados. 
Estes direitos podem ser exercidos através do email: dpo@cm-vncerveira.pt. 

 

Pede deferimento, O requerente 

Data       
 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR 

 Fotocópia do Título, emitido pela DGAE, para exercício de atividade de feirante 

 Fotocópia B. Identidade / C. Cidadão do requerente; (com autorização da reprodução) 

 Fotocópia do Cartão de Contribuinte ou NIPC  

 Documento de comprovativo de registo da sociedade comercial 

 Declaração de início de atividade e/ou do respetivo IRC/IRS 

 Declaração de não divida à Segurança Social e ao Estado (Finanças) 

 Procuração (se a petição for subscrita por procurador) 

 

(a) Indicar a atividade principal exercida, considerando como tal aquela a que corresponde um maior volume de vendas e que é indicada para efeitos fiscais; 
(b) A preencher no caso de pessoa coletiva, indicando a qualidade em que intervém (sócio-gerente ou outra); 
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