Exmo/a Senhor/a Presidente da
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Actividade de Comércio e Retalho em Feiras e Mercados no Concelho de Marco de Canaveses
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome/Designação _______________________________________________________________________
Residência/Sede ________________________________________________________________________
Freguesia_______________________________ Concelho _____________________________________
Código Postal |__|__|__|__| -|__|__|__| _____________________________________________________
B.I./CC nº ______________ válido até ____/____/______ NIPC / NIF(contribuinte) __________________
Cartão de Munícipe ________Telefone __________________ Telemóvel _________________________
E- mail _______________________________________________________________________________

□ Declaro que aceito comunicação / notificação via eletrónica
(A aceitação do consentimento prévio habilita a Administração a comunicar com os interessados por via eletrónica nos termos do artigo 63º do DL nº 4/2015,
de 7 de janeiro.)

Representante (Legal) em caso de Pessoa Colectiva

Nome __________________________________________________________________________________________
B.I./Cartão de Cidadão nº _____________________________ emitido em _____/_____/______ válido até
_____/_____/_______
Na

qualidade
de
(Proprietário
/
usufrutuário
outros)______________________________________________________

/

mandatário/

Descrição:
~

Solicita a V.Exª. nos termos do Código Regulamentar do Marco de Canaveses - Actividade de Comércio a
Retalho em Feiras e Mercados, candidatar-se ao(s) lugar(s) de venda:

□ Feira Municipal de Marco de Canaveses;
□ Mercado Municipal;
Sector de ____________________ 1. Lugar nº __________; 2. Lugar nº __________.3. Lugar nº _________.
Número Total de lugares pretendidos __________________ (máximo dois, contíguos)

Pede deferimento
____/____/______

O/A Requerente
________________________________
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/

Documentos instrutórios:

□

Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal (NIF) ou cópia número de identificação de
pessoa colectiva (sociedade comercial)
Fotocópia do Cartão do cidadão / B.I (de acordo com a legislação em vigor no que respeita à
utilização do Cartão de Cidadão) do comerciante ou do sócio gerente titular do cartão de
feirante
Cópia do cartão de feirante actualizado, comprovativo do seu pedido ou fotocópia do documento a que se refere o artigo
10º do D.L. 42/2008, de 10 de Março.

□
□
□
□

Fotocópia da declaração de inicio de actividade do comerciante, ou documento válido e actualizado que comprove o
registo na Conservatória do Registo Comercial, no caso de se tratar
Documento comprovativo do cumprimento das obrigações tributárias inerentes ao exercício da actividade de
comércio (Certidões da Repartição de Finanças e Declaração da Segurança Social

No caso de MERCADO MUNICIPAL, todos os documentos referidos anteriormente, com excepção do cartão de feirante.
Saneamento e apreciação liminar do processo: (notificação presencial de falta de documentos a apresentar para
completar a instrução do processo):
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
O/A Requerente: ______________________________________ Assistente Técnico/a:
_________________________________
_____/_____/______
_____/______/______

Notas:

Pagamento

Assistente Técnico/a
GUIA
Nº.
TAXA:

__________________

______/_____/____

DATA:

O/A Assistente Técnico/a
________________
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