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Vem requerer a V. Exª:

   A atribuição de espaço de venda, no recinto da feira municipal, com a área de:
            
   35 M²              49 M² 

Para a atividade de:                                                                                     

   Transferência do direito de ocupação para (indicar o grau de parentesco): 

Pelo motivo de     Falecimento       Invalidez ou incapacidade do titular       Outro motivo:  

   Desistência do espaço de venda n.º  a partir de  /   /  

   Atribuição efetiva de espaço de venda (após sorteio) n.º 

  Troca do espaço de venda do n.º  para o n.º  , pelo motivo 

Deverá anexar fotocópia dos seguintes documentos:
 1. Bilhete de identidade / Cartão de Cidadão;

 2. Número de contribuinte;

 3. Cartão de Feirante;

 4. Atestado de residência para feirantes residentes neste concelho;

 5. Outros documentos: 

  Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima identificado.

Pede deferimento,

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:
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 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.

Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:

Domicílio / Sede:

Freguesia: Concelho: Código Postal:

BI / CC / Passaporte: Validade: NIF: C.A.E.:

Telefone: Fax: Email:
Na qualidade de: Proprietário(a) Usufrutuário(a) Locatário(a) Administração condomínio Outra qualidade:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
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