Município de Cadaval
Câmara Municipal
Divisão de Desenvolvimento Estratégico

Pedido de Autorização para Realização de Feiras por Entidades Privadas
Lei n.º 27/2013, de 12 de abril
Regulamento de Ferias e Venda Ambulante do Município do Cadaval
A preencher pelo requerente

Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Cadaval
DADOS DO REQUERENTE
Nome completo / designação: ________________________________________________________________________,
Domicilio fiscal ____________________________________________________________________________________,
código postal __________-_______,freguesia __________________________, concelho de ______________________
telefone fixo nº ______________, telemóvel _____________ endereço electrónico ____________________________
_________________-contribuinte fiscal nº _________________, portador do B.I./ Cartão Único nº _________________,
Valido até _____ / ______ / _____, pelo Arquivo de Identificação de ________________________________________,

VEM REQUERER A V. EXA..

□ Pedido de Autorização para realização de feira
Pelo que junta os seguintes elementos:
□ Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a feira no espaço;
□ Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;
□ Fotocópia do Contribuinte;
□ Fotocópia do cartão de pessoa colectiva;
□ Memória descritiva e justificativa da feira;
□ Proposta de regulamento de funcionamento da feira;
□ Declaração de responsabilidade sobre o cumprimentos dos requisitos do recinto, nos termos do art.º 19º da Lei n.º 27/2013, de
12 de abril;
□ Outros definidos por Lei;

Cadaval, _______de _________________________ de___________
O requerente
_______________________________________________

A preencher pelos serviços
Conferi a assinatura pelo B.I/C.C. n.º ______________________ de ______/______/______ , o Trabalhador _____________________

www.cm-cadaval.pt
Mod.-

Formulário disponível em : www.cmcadaval.pt
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A preencher pelos serviços

DESPACHO
O Presidente
______DEFERIDO Data ___________/_________/_________ _________________________________________________________________________
(*) No uso da competência delegada

A preencher pelos serviços

PAGAMENTO
GUIA N.º

____________

TAXA __________________ DATA ______/_________/_______ o Trabalhador ___________________________

Emissão de Cartão n.º __________________________ DATA _____/______/______ o Trabalhador __________________________
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