
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO | TERMO DE RESPONSABILIDADE 

(ANEXO IV) 

 

Para os devidos efeitos ____________________________________________ (nome) na 

qualidade de responsável pela presente candidatura, declara sob compromisso de honra que: 

1. MERCADOR, ARTESÃO, MERCADORES, ARTESÃOS, ARTÍFICES, MÍSTICOS* ☐ 

 Em sua representação ou na qualidade de representante da entidade inscrita, assume toda a 

responsabilidade pela atividade exercida no espaço que lhe foi atribuído pela Organização do 

evento "MURALHAS COM HISTÓRIA 2019”, evento que decorre, de 20 a 22 DE SETEMBRO, no 

Centro Histórico de Sortelha, nomeadamente no que respeita à qualidade e segurança do 

funcionamento e dos produtos comercializados, sendo responsável, perante as autoridades 

competentes, por quaisquer sanções ou multas derivadas de incumprimentos legais. 

2. TITULAR DE EXPLORAÇÃO DE “TABERNA” * ☐ 

Na qualidade de representante da entidade inscrita como titular da exploração do espaço de 

serviço de restauração e bebidas, de caráter não sedentário e a funcionar em espaço/estrutura 

provisória do evento "MURALHAS COM HISTÓRIA 2019", evento que decorre, de 20 a 22 DE 

SETEMBRO, no Centro Histórico de Sortelha, que tomou conhecimento das obrigações 

decorrentes da legislação vigente, nomeadamente, no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, na 

redação atual. 

Declara, ainda, que serão cumpridas as obrigações legais e regulamentares para a atividade de 

restauração e bebidas relativas ao funcionamento e aos equipamentos, bem como as regras de 

segurança, saúde pública e os requisitos de higiene dos géneros alimentícios e que assume toda 

a responsabilidade pela atividade exercida no espaço que lhe foi atribuído pela Organização do 

evento "MURALHAS COM HISTÓRIA 2019", nomeadamente no que respeita à qualidade e 

segurança do funcionamento e dos produtos comercializados, sendo responsável, perante as 

autoridades competentes, por quaisquer sanções ou multas derivadas de incumprimentos legais. 

3. Se compromete a respeitar todas as normas constantes das Regras de Participação.  

________ de ___________de 2019 

 

_________________________________________  

(Assinatura) 

------------------------------------- 

*Assinalar com X, a opção correspondente. 


