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ANEXO I 

MODELO DA PROPOSTA 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

Reguengos de Monsaraz 

Praça da Liberdade, apt. 6 

7201-790 Reguengos de Monsaraz 

 

_________________________________________________________________(nome), contribuinte/ NIPC 

n.º________________________, residente/com sede em, _________________________________________, 

n.º _______, na localidade de ___________________________________, do concelho de 

___________________________________________, com o telemóvel n.º ____________, propõe-se nos 

termos do edital para a “Normas da hasta pública para atribuição de dois espaços em conjunto para 

venda de café, bebidas, comida rápida, gelados, revistas, jornais e artigos de praia, na Praia Fluvial 

de Monsaraz, para a época balnear de 2020” e das normas da hasta pública, ocupar: 

□ espaço 2 e 3 em conjunto______________________________________________________________ 

nos termos e condições previstas nas normas da hasta pública. 

Para os devidos efeitos declara, sob compromisso de honra, que, em nome próprio ou em representação: 

A) Se encontra em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao estado português e 

outros estados do espaço económico europeu; 

B) Se encontra em situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a segurança 

social; 

C) Tem pleno conhecimento que a prestação de falsas declarações implica a sua exclusão da hasta 

pública, bem como a anulação da adjudicação da atribuição do direito de ocupação ao espaço. 

D) Tem pleno conhecimento das normas da hasta pública e as aceita integralmente. 

Declara ainda que tem conhecimento que deve apresentar até ao dia útil seguinte ao da realização da 

hasta pública, as certidões da situação tributária perante as finanças e contributiva perante a segurança 

social regularizadas. 

Mais declara que tem conhecimento que a adjudicação só se torna efetiva após a apresentação até ao dia 

útil seguinte ao da realização da hasta pública, das certidões suprarreferidas. 

Local e Data: 

Assinatura: 

 


