
        FEIRA DE TODOS OS 
SANTOS’2019 

31 de outubro de 3 de novembro 
 

 

 
 

 
Município do Cartaxo                                        Telefone: 243 700 250 
Praça 15 de Dezembro                                                                    E-mail (Candidaturas): taxas@cm-cartaxo.pt 

                    2070-050 Cartaxo                                                                             E-mail (Esclarecimentos): investir@cm-cartaxo.pt 
  
                                                                                                    

 

 

 

 

 

     

PROPOSTA DE CANDIDATURA 
            Direito à ocupação de espaço de venda 

       

                                      Inscrições até 6 de setembro 

                                                                                                                                                                                                      (Reservado aos serviços/registo de entrada) 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

NIF/ NIPC:                                                                   BI/CC: 

Morada: 

Código – Postal:                                     Localidade: 

Telefone:                                                         Telemóvel:  

Correio Eletrónico: 

 
CANDIDATURA 

Lugar(*):   ______________       Área: ______X______ m                                       M2:________ 

Tipo de produto:  
*Atribuição do espaço de venda é efetuada no âmbito do art.º 4.º das Condições Gerais para a Atribuição de Espaços de Venda na Feira de Todos os Santos 2019 

 

DOCUMENTAÇÃO 
Anexo os documentos abaixo indicados (sob pena de exclusão da proposta de candidatura): 
 
  Fotocópia do BI /CC e do NIF/NIPC.  
    
  Fotocópia da mera comunicação prévia relativa ao acesso à atividade de feirante ou vendedor ambulante, ou fotocópia do Cartão de Feirante ou Vendedor Ambulante 
(emitido pela DGAE), ou fotocópia do documento equivalente emitido por um Estado Membro da União Europeia.  
 
 
 

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 a finalidade de envio de correspondência, divulgação e faturação 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 candidatura. 
 
Declaro, ainda, ter conhecimento das Condições Gerais para a Atribuição de Espaços de Venda na Feira de Todos os Santos 2019. 
 

DATA: _____/_____/20____                                              ASSINATURA: 

 


