TERMO DE RESPONSABILIDADE
I – Requerente
1. Pessoa Singular/Representante Legal (riscar o que não interessa):
_________________________________________________________________________________________
NIF: ____________________BI/CC______________________ Emissão/Validade___________________
Morada:________________________________________________________________________________
Código Postal:______ _______ ___________________________________________________________
2. Pessoa Coletiva:_________________________________________________________________________
NIPC:________________________________ Capital Social: ____________________________________
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de :_________________________________
Sede:___________________________________________________________________________________
Código Postal: _______ _____ ___________________________________________________________

II- Declaração
Declaramos que assumimos integralmente, toda e qualquer responsabilidade referente ao
cumprimento de todas as normas e requisitos legais para o desenvolvimento das atividades que
organizamos, no âmbito da legislação aplicável, incluindo licenciamento zero, licenciamento da
atividade e do software utilizado, perante a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Autoridade
para as Condições do Trabalho (ACT) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE).
Concordamos cumprir a Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 67/98, de 26 de outubro), ou
diploma legal que sobrevier, assim como, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(Regulamento EU 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016).
Declaramos que o stand/expositor/estabelecimento cumpre os requisitos legais e administrativos
exigidos para o exercício da respetiva atividade, nomeadamente em matéria de instalações,
equipamentos, condições higieno-sanitárias e de segurança durante o evento “Festas de S. José”,
a decorrer na Casa do Campino | Campo Infante da Câmara, no período de 18 a 22 de março de
2020, assumindo toda a responsabilidade contratual e extra-contratual pelos danos pessoais e
materiais emergentes dessa utilização, incluindo as da sua instalação, colocação e
desenvolvimento da atividade, fabrico, preparação de produtos alimentares.
Declaramos
ainda
que
o
espaço
destinado
à
colocação
e
instalação
do
stand/expositor/estabelecimento satisfaz plenamente as necessidades inerentes à sua atividade e
que me (nos) incumbe em exclusivo prover pela sua segurança contra os riscos de furto, roubo,
incêndio ou qualquer outro evento, ainda que fortuito.
Concordamos que se for constatada, e a qualquer momento, qualquer irregularidade em
decorrência da não observância das instruções e regras, ficaremos sujeitos a reparar as falhas e
providenciar o imediato ressarcimento de quaisquer danos pessoais e materiais junto da Viver
Santarém, Desporto e Lazer, EM SA ou de terceiros.
Data:_____/_____/_________

Assinatura:___________________________________________________
(Assinatura conforme documento de identificação)

