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                      PROPOSTA DE ARREMATAÇÃO 

                                                     Direito à ocupação do terreno para montagem de pistas de automóveis, carrosséis e congéneres 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

NIF/ NIPC:                                                                   BI/CC: 

Morada: 

Código – Postal:                                       Localidade: 

Telefone:                                                         Telemóvel:  

Correio Eletrónico: 

 
CANDIDATURA 

Lugar(*):                                                                   Área: _______X______ m        M2:________ 
Equipamento:  

Valor da proposta (s/IVA): __________,_____€ 
Valor por extenso: ______________________________________________________________________________________ 
*Lugar a que se candidata. A área ocupada pelo equipamento a instalar não pode ser superior à definida em planta. 

 

DOCUMENTAÇÃO 
Anexo os documentos abaixo indicados (sob pena de exclusão da proposta de candidatura): 
 
Memória descritiva e justificativa do equipamento a instalar. 
 
Fotocópia do último certificado de inspeção (o prazo de validade tem de abranger a data da Feira). 
 
Apólice válida de responsabilidade civil e de acidentes pessoais com menção clara do objeto (o prazo de validade tem de abranger a data da Feira).  
    
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

     
   Tomo conhecimento que, de acordo com Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679), o Município do Cartaxo, enquanto responsável 
pelo tratamento, utiliza os meus dados pessoais para envio de correspondência, faturação e divulgação no âmbito da Feira de Todos os Santos e que pode exercer os direitos 
previstos no art.º  13.º, designadamente: direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação de tratamento, de portabilidade, de oposição e de ser 
informado em caso de violação de segurança. 
  
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município do Cartaxo, consulte o nosso site em https://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/Politicade-Privacidade.aspx ou 
envio e-mail para epd@cm-cartaxo.pt. 
 

 

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA 
Declaro, sob compromisso de honra, serem verdadeiras as informações constantes nesta proposta de arrematação. 
 
Declaro, ainda, ter conhecimento das Condições Especiais de Arrematação do Direito à ocupação de terreno para montagem de pistas de automóveis, 
carrosséis e congéneres no recinto da Feira de Todos os Santos 2018. 
 

DATA:   ___/___/20___                                            ASSINATURA:  

 


