PROCESSO
Registo n.º E / ________
Data: ____/____/_______
Funcionário: _______________________
Processo:

_____ _____ _____ / _____

ANEXO C - VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES “SACO ÀS COSTAS”
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome
Morada
Permanente
Código Postal
Nº NIF

E-mail

Fax

Telefone

Identificação

N.º

Validade

Cartão cidadão/BI /Passaporte

Na qualidade de

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR
Praia de Albarquel
Praia da Figueirinha
Praia de Galapos
Praia de Galapinhos
Praia do Creiro/Portinho da Arrábida

PERÍODO
Anual

Ou no período específico de ____/ ____/ ____ a ____/ ____/ ____

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA VENDA E PREÇOS A PRATICAR
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS APRESENTAR
Cópia do Cartão de Cidadão do requerente ou Sócio-Gerente (tratando-se de pessoa coletiva)
Comprovativo de comunicação prévia do exercício de atividade comercial (DGAE)
Cópia do cartão de feirante/ vendedor ambulante ou título de exercício de atividade de feirante e de vendedor ambulante
Comprovativo de entrega da declaração de início de atividade ou apresentação do último comprovativo de entrega IRS
Comprovativo que os produtos alimentares são provenientes de estabelecimentos dotados de sistema de segurança
alimentar (HACCP), que poderá ser apenas a implementação de pré-requisitos
Certidão da situação tributária regularizada pela Autoridade Tributária e Aduaneira
Declaração da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social

PROTEÇÃO DE DADOS / AUTORIZAÇÕES
Tanto para novos pedidos, como para renovações:
Dou o meu consentimento expresso (cfr Artº 6º, nº1 alínea a) do RGPD) para o tratamento dos meus dados por parte do
Município de Setúbal, no âmbito do presente formulário.

Autorizo que todas as notificações e informações referentes a este processo sejam efetuadas via correio eletrónico para
o e-mail ________________________________________

O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas
declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.

PEDIDO DE DEFERIMENTO:
Data: ___/___/_____

O Requerente______________________________________________
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