
ANEXO 1
(Minuta de proposta para empresários em nome individual)

PROPOSTA

Exma. Senhora
Presidente da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

(Nome) , nascido
em natural da Freguesia de

________________________,

concelho
de , titular do Bilhete de Identidade no.________________
emitido em______

_____________,

pelo Arquivo de Identificação de

______________

Contribuinte n°. , propõe-se utilizar, em regime de concessão por três
anos, um espaço comercial, sito no Cemitério de Lordelo do Ouro, desta Freguesia,
destinado à venda de flores, velas e outros adornos funerários, apresentando como
proposta de contrapartida mensal por tal ocupação o valor de €

___________(por

extenso)

Declara ainda ter tomado perfeito e integral conhecimento das cláusulas do Programa
do Concurso e do respectivo “Regulamento de Concessão e Funcionamento do Espaço
Comercial no Cemitério de Lordelo do Ouro”, aceitando-as integralmente.

Porto,

_______

de

__________________

de 2021

(Assinatura)



ANEXO II
(Minuta de proposta para sociedades comerciais)

PROPOSTA

Exma. Senhora
Presidente da União das Freguesias de Lordelo do Curo e Massarelos

(Denominação Social)

com sede na Rua

_______________________________________________

Freguesia de concelho de

___________________

titular do cartão de pessoa colectiva n°. , propõe-se

utilizar, em regime de concessão por três anos, um espaço comercial, sito no

Cemitério de Lordelo do Ouro, desta Freguesia, destinado a venda de flores,

velas e outros adornos funerários, apresentando como proposta de

contrapartida mensal por tal ocupação o valor de €

_____________

(por

extenso) ).
Declara ainda ter tomado perfeito e integral conhecimento das cláusulas do

Programa do concurso e do respectivo “Regulamento de Concessão e

Funcionamento do Espaço Comercial no Cemitério de Lordelo do Ouro”,

aceitando-as integralmente.

Porto,

______

de__________________ de 2021

(Assinatura do gerente e carimbo)



ANEXO III
(Minuta de apresentação de caução e documentos para empresários em nome

individual)

Exma. Senhora
Presidente da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

(Nome)
nascido em._J._L_, natural da Freguesia de__________________________
concelho de , titular do Bilhete de Identidade
n° , emitido em , pelo Arquivo de
Identificação de

__________________,

Contribuinte n°. , na
sequência da adjudicação provisória realizada no concurso relativo à concessão por três
anos do espaço comercial, sito no Cemitério de Lordelo do Ouro, destinado à venda de
flores, velas e outros adornos funerários, vem requerer a V.Exa. se proceda à
celebração do contrato definitivo de concessão, para o que junta:

1. Fotocópia conferida do Cartão de Cidadão;
2. Fotocópia conferida da declaração de início de actividade;
3. Fotocópia conferida da declaração periódica de rendimentos para efeitos

de LR.S., referente ao último ano fiscal ou declaração fiscal de
inexistência de quaisquer dívidas à Autoridade Tributaria e Segurança
Social;

4. Cheque n°. , sacado sobre
. no

valor de €

______________.

relativo à caução.

Pede deferimento,

Lordelo do Ouro,

______

de

___________________

de 2021

(Assinatura)



ANEXO IV
(Minuta de apresentação de caução e documentos para sociedades comerciais)

Exma. Senhora
Presidente da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

(Denominação Social) , com
sede na Rua , Freguesia
de concelho de

______________________,

titular do cartão
de pessoa colectiva n°. , na sequência da adjudicação provisória
realizada no concurso relativo à concessão por três anos do Espaço Comercial, sito no
Cemitério de Lordelo do Ouro, destinado à venda de flores, velas e outros adornas
funerários, vem requerer a V. Exa. se proceda à celebração do contrato definitivo de
concessão, para o que junta:

1. Certidão Permanente
2. Fotocópia conferida do cartão de pessoa colectiva;
3. Fotocópia conferida da declaração de início de actividade;
4. Fotocópia conferida de inscrição na Segurança Social;
5. Fotocópia conferida da declaração periódica de rendimentos para efeitos

de I.R.C., referente ao último ano fiscal;
6. Certidão da Situação Contributiva perante a Segurança Social e Autoridade

Tributária;
7. Cheque n°.______________ sacado sobre

_____________________,

no
valor de €

______________,

relativo à caução.

Pede deferimento,

Porto,

_______

de________________________ de 2021

(Assinatura do gerente e carimbo)


