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PROGRAMA 

 

 
ARTIGO 1º 

(OBJETO) 

1. O presente programa tem por objeto a definição das regras a que obedece a 

entrega das candidaturas e os trâmites subsequentes até à atribuição do 

direito à instalação e exploração de atividades no recinto da ‘Feira de São 

Simão’, adiante designada por Evento, no âmbito da edição de 2020 deste, 

nos termos do disposto no "Regulamento de Instalação e Exploração de 

Atividades no Recinto da Feira de São Simão", aprovado pela Assembleia 

Municipal em sua sessão ordinária realizada no dia 26 de setembro de 2014 e 

disponível para consulta na Secção Administrativa e de Modernização e no 

portal da internet do Município de Alcobaça em www.alcobaca.pt. 

2. O Evento tem lugar de 29 de outubro a 1 de novembro de 2020, realizando-se 

no recinto do Mercado Municipal de Alcobaça, sito na Avenida Professor 

Engenheiro Joaquim Vieira Natividade, na cidade de Alcobaça, com os 

seguintes horários de abertura ao público: 

b) Nos dias 29 de outubro a 1 de novembro – das 10h00 às 20h00. 

3. A atividade objeto do presente Programa é o comércio a retalho, com caráter 

não sedentário, de frutos secos e produtos alimentares regionais. 

 

ARTIGO 2º 

(MODALIDADE DE PROCEDIMENTO) 

É aplicável à seleção de candidaturas à atividade referida no n.º 3 do artigo 1º o 

procedimento de sorteio. 

 

ARTIGO 3º 

(ENTIDADE QUE PRESIDE AO PROCEDIMENTO) 

A entidade que preside ao procedimento é o Município de Alcobaça, com sede na 

Praça João de Deus Ramos – 2461-501 Alcobaça, com o número de telefone 262 

580 800 e de fax 262 580 850. 

 



  
FEIRA DE SÃO SIMÃO 

- PROGRAMA DO PROCEDIMENTO – 
 

 Página 2 de 7 

ARTIGO 4º 

(PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO) 

1. A participação nos procedimentos poderá efetuar-se mediante entrega direta, 

por carta registada ou por via eletrónica para o e-mail cultura@cm-alcobaca.pt, 

até ao dia 15 de outubro de 2020, do boletim de candidatura devidamente 

preenchido e assinado, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do cartão de pessoa coletiva, se aplicável; 

b) Declaração de início de atividade passada pelos Serviços de Finanças; 

c) Descrição pormenorizada dos produtos a comercializar 

d) Tabela de preços a praticar durante o Evento; 

e) Declaração subscrita pelo interessado em como se compromete a 

observar as normas legais e regulamentares aplicáveis em matéria de 

segurança alimentar; 

2. A entrega a que se refere o número anterior é feita diretamente na Secção 

Administrativa e de Modernização da Câmara Municipal de Alcobaça, na 

morada referida no artigo 3º, de segunda a sexta-feira, dentro do horário de 

expediente – das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ou mediante envio 

para a mesma morada, para ‘Câmara Municipal de Alcobaça – Feira de São 

Simão’, só sendo admitidas as candidaturas que deem entrada nos serviços 

municipais até ao termo do prazo previsto no n.º 1 do presente artigo. 

3. No caso de entrega direta será passado recibo comprovativo pelo serviço. 

4. O boletim de candidatura deverá obedecer ao modelo constante do Anexo I do 

presente Programa e disponível no local de inscrição e no portal do Município 

de Alcobaça em www.cm-alcobaca.pt. 

 

ARTIGO 5º 

(REQUISITO DE ADMISSÃO) 

Poderão apresentar candidaturas à instalação e exploração da atividade prevista no 

n.º 3 do artigo 1º, quaisquer pessoas, singulares ou coletivas, portadoras de título 

válido para o exercício da atividade em causa. 

 

ARTIGO 6º 

(EXCLUSÃO DAS CANDIDATURAS) 
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1. Serão excluídas as candidaturas: 

a) Apresentadas depois do termo fixado para a sua apresentação; 

b) Que não observem as formalidades do modo da sua apresentação 

fixadas nos termos do disposto no artigo 4º; 

c) Que não sejam constituídas por todos os documentos exigidos nos 

termos do artigo 4º; 

d) Que não cumpram o requisito a que se refere o artigo 5º; 

e) Que sejam constituídas por documentos falsos ou nas quais os 

candidatos prestem culposamente falsas declarações. 

2. Serão ainda excluídas as candidaturas: 

a) Respeitantes a atividades manifestamente desajustadas do âmbito do 

Evento ou que, por qualquer motivo, possam ser perturbadoras do seu 

regular funcionamento; 

b) Apresentadas por quem tenha, nos últimos dois anos de participação no 

Evento, tido um comportamento inidóneo ou de falta de assiduidade. 

 

ARTIGO 7º 

(ANÁLISE E SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS) 

1. A análise e seleção das candidaturas cabe aos serviços municipais de cultura. 

2. Aos serviços a que se refere o número anterior compete, sem prejuízo da 

colaboração de outros serviços municipais julgada necessária: 

a) Aferir da regularidade das candidaturas; 

b) Conduzir o sorteiro para seleção das candidaturas. 

3. O ato de seleção das candidaturas é público, realizando-se no auditório da 

Biblioteca no dia 16 de outubro de 2020, pelas 15,00 horas, através da 

aplicação de um método que garanta a aleatoriedade da escolha das 

candidaturas. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior: 

a) A seleção de candidaturas deverá ser feita de forma a assegurar a 

variedade dos produtos a comercializar; 

b) Deverá ser dada preferência a candidaturas apresentadas por quem 

tenha participado, em edições anteriores do Evento, com produtos de 

demonstrada qualidade. 
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5. As irregularidades relativas à aceitação e exclusão de candidaturas e ao 

sorteio só podem ser arguidas pelos candidatos no próprio ato. 

6. Apreciadas as candidaturas, os serviços a que se refere o n.º 1 do presente 

artigo elaboram um relatório, submetido a aprovação da Câmara Municipal, 

onde consta, fundamentadamente: 

a) A lista das candidaturas excluídas; 

b) A lista das candidaturas admitidas e, de entre estas, as candidaturas 

selecionadas. 

 

ARTIGO 8º 

(DECISÃO) 

1. A decisão que recair sobre cada candidatura será devidamente comunicada ao 

respetivo interessado. 

2. Quando a decisão for de exclusão, a comunicação a que se refere o número 

anterior deverá incluir os respetivos fundamentos. 

3. Poderá ser constituída uma lista de suplentes para o caso de, por qualquer 

razão, os candidatos selecionados nos termos do artigo anterior não 

procederem à ocupação dos lugares que lhes foram atribuídos. 

 

ARTIGO 9º 

(TABELA DE PREÇOS) 

A disponibilização, pela Câmara Municipal aos participantes interessados, de 

módulos para exercício da atividade objeto da candidatura, está sujeita aos 

seguintes preços: 

 

Unidade Preço 

Módulos 3mX3m €35,00 + IVA 

 

ARTIGO 10º 

(REGULAMENTO) 

O disposto no presente Programa não dispensa a consulta do regulamento a que se 

refere o artigo 1º. 
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ANEXO I 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 

 
Praça João de Deus Ramos, 2461- 501 Alcobaça 
 Tel: 262 580 800  -   Fax: 262 580 850  -   E-mail: 

cultura@cm-alcobaca.pt 
NIPC – 506 874 249 

Espaço reservado à Organização 

FEIRA DE SÃO SIMÃO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

N.º de Entrada: 

Data de Entrada: 

N.º de Módulos: 

N.º do Espaço: 

Inscrição em: 
  Venda de Frutos Secos 
  Venda de Produtos Alimentares Regionais 

Nome: 

Morada: 

Código postal:  -         - 

Tel.: Fax: Telm.: 

NIF: E-mail: 

Responsável:  Telm.: 

Indicar o Número de Módulos 3mx3m: 

Venda de Frutos Secos: 

 €35 + IVA  

Venda de Produtos Alimentares 
Regionais: 

 €35 + IVA 

(Juntar fotografias e uma relação dos artigos que pretende vender) 

Nome no Frontão:  

Observações: 

 
Declaro ter pleno conhecimento das normas aplicáveis à instalação e exploração de 
atividades no recinto da Feira de São Simão, comprometendo-me a cumpri-las na íntegra 
e sem reservas. 

Data:          /          / Assinatura: 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS ENTREGUES 

1  Boletim de candidatura (preenchido e assinado). 

2  Fotocópia do cartão de pessoa coletiva, se aplicável. 

3  Declaração de início de atividade emitida pelo serviço de finanças. 

4  Descrição dos produtos a comercializar. 

5  Tabela de preços a praticar. 

6  
Termo de responsabilidade, subscrito pelo participante ou seu representante, em 
como exercerá a sua atividade no Evento em conformidade com as normas legais e 
regulamentares aplicáveis em matéria de higiene e segurança alimentar. 

Confirmação dos elementos entregues e observações: (a preencher pelos serviços) 
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INFORMAÇÃO AO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 
(Artigo 13º. do Regulamento Geral de Proteção de Dados) 

 
 

1. Identidade e contactos do responsável pelo tratamento dos dados. 
O responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos no âmbito da presente candidatura ao 
procedimento para atribuição do direito de instalação e exploração de atividades no recinto da Feira de 
São Simão é o Município de Alcobaça, pessoa coletiva de direito público n.º 506.874.249, com sede em 
Alcobaça, número de telefone 262.580.800 e de fax 262.580.850, endereço postal na Praça João de Deus 
Ramos – 2461-501 Alcobaça, endereço de correio eletrónico cmalcobaca@cm-alcobaca.pt. 

 
2. Contactos do encarregado de proteção de dados: 

O encarregado de proteção de dados poderá ser contactado através do endereço de correio eletrónico 
rgpd@cm-alcobaca.pt. 

 
3. Finalidades do tratamento a que os dados pessoais se destinam e fundamento jurídico para o 

tratamento: 
Os dados pessoais recolhidos pelo Município de Alcobaça no âmbito da presente candidatura são tratados 
para as finalidades e com o fundamento jurídico previstos nas normas legais e regulamentares aplicáveis, 
nomeadamente o Regulamento de Instalação e Exploração de Atividades no Recinto da Feira de São 
Simão aprovado em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 26 de setembro de 2014 e 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (Código do Procedimento Administrativo). 

 
4. Destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais: 

Os dados têm como destinatários os serviços municipais incumbidos de proceder à instrução e apreciação 
de candidaturas no âmbito do procedimento para atribuição do direito de instalação e exploração de 
atividades no recinto da Feira de São Simão. 

 
5. Critérios utilizados para a fixação do prazo para conservação dos dados pessoais: 

O responsável pelo tratamento dos dados conserva-os pelo prazo em que se mantiver a candidatura no 
âmbito do procedimento para atribuição do direito de instalação e exploração de atividades no recinto da 
Feira de São Simão e durante a prática das referidas atividades. 
 

6. Direitos do titular dos dados: 
O titular dos dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais 
que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no 
que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à 
portabilidade dos dados. 
O titular dos dados tem o direito de apresentar reclamações à Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(autoridade de controlo). 

 
7. Comunicação de dados pessoais: 

A comunicação de dados pessoais constitui uma obrigação decorrente do Regulamento de Instalação e 
Exploração de Atividades no Recinto da Feira de São Simão aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada no dia 26 de setembro de 2014 e Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (Código do 
Procedimento Administrativo). 
O titular dos dados está obrigado a fornecer os dados solicitados, sob pena de não ser considerada a 
candidatura por este apresentada para efeitos do supra referido procedimento. 

 
 
Tomei conhecimento. 
 

 
Alcobaça, ___ de ______________ de 20__ 

 
______________________________________ 

(Assinatura do candidato) 

 


