Sorteio para atribuição de espaço de
venda na feira municipal - candidatura
DAGF-SSG.03.20
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Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
Identificação do(a) Requerente
Nome / Designação:
Domicílio / Sede:
Freguesia:

Concelho:

BI / CC / Passaporte:

Código Postal:
Validade:

Telefone:

Fax:

Na qualidade de:

Proprietário(a)

NIF:

C.A.E.:

Email:
Usufrutuário(a)

Locatário(a)

Administração condomínio

Outra qualidade:

Na qualidade de:
Representante legal da empresa

Contribuinte fiscal

Próprio
Vem apresentar sua candidatura ao espaço de venda n.º

(identificar o n.º do espaço de venda a ocupar nos termos da planta) sito

no recinto da Feira Municipal de Ponte da Barca, para exercer a atividade económica para a qual se encontra devidamente licenciado
conforme documentos que anexa que se destina a:
Atividade de Alfaiataria e Pronto a Vestir

Atividade de Vestuário, Quinquilharias, Malhas e Miudezas

Atividade de Sapataria

Atividade de revenda

Deverá anexar fotocópia dos seguintes documentos:
Cópia do título de exercício de atividade de feirante emitido pela DGAE, ou no caso de feirante ou vendedor ambulante estabelecido noutro
estado membro da União Europeia, documento com o n.º de registo do respetivo estado membro, caso exista (art.º 8 da Lei 27/2013);
Fotocópia do cartão de feirante emitido pela DGAE;
Fotocópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade e n.º de identificação fiscal;
Fotocópia da certidão do registo comercial atualizada, quando se trate de sociedade comercial;
Outros:
Declaro para os devidos e legais efeitos que apresento a minha candidatura com total conhecimento das regras previstas no Regulamento
para Atribuição do Direito à Ocupação de Espaços de Venda na Feira Municipal de Ponte da Barca, comprometendo-me a cumpri-las
integralmente caso venha a ser selecionado.
Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima identificado.
Pede deferimento,

Ato pago ao município, nos termos da
tabela de taxas e licenças em vigor,
através da
Guia de Receita n.º

emitida em
/

Ponte da Barca,

de

de

O(A) Requerente,

BI/CC:

, emitido em

Arquivo(BI):

/
Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação
O pedido está instruído com os elementos necessários.
Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por
sua insistência, foi aceite.
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