
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 Exm.º Sr. 

 Presidente da Câmara Municipal 

 SÁTÃO 

 

 

_______________________________________________________________, titular do Cartão de Cidadão 

n.º _______________, residente em ___________________________________________, na qualidade de 

representante legal de ________________________________, declara sob compromisso de honra que: 

a) Se encontra em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português; 

b) Se encontra em situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições à Segurança Social; 

c) Não se encontra em estado de insolvência, de liquidação, dissolução ou cessão da atividade; 

d) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional ou os titulares 

dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto de aplicação de sanção 

administrativa por falta grave em matéria profissional; 

e) Não foi condenado, por sentença transitada em julgado, por qualquer delito que afete a sua honorabilidade 

nem foi disciplinarmente punido por falta grave em matéria profissional; 

f) Não foi objeto de aplicação de sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do DL n.º 

433/83, de 27 de outubro, na sua atual redação; 

g) Não foi objeto de sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º do Código do Trabalho; 

h) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-

obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social não declarada. 

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a exclusão da 

proposta apresentada, bem como de participação à entidade competente para efeitos de procedimento 

criminal. 

Se a entidade promotora do concurso assim o determinar, o concorrente obriga-se a apresentar documentos 

comprovativos de qualquer das situações referidas nas alíneas supra. A sua não apresentação determina a 

sua exclusão do procedimento ou a anulação da adjudicação, eventualmente efetuada. 

 

 

Data: _________________________________________________ 

ASSINATURA: ____________________________________________ 


