
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL NÚMERO DO CARTÃO DE FEIRANTE

PESSOA COLECTIVA

CODIGO POSTAL:__|__|__|__|-__|__|__|………………………………………………………………… TELE__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FREGUESIA:…………………………………………………………………………CONCELHO:…………………………………………………………………………………

CLASSIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA EXERCIDA (a)

CAE:__|__|__|__|__|__| VENDA A RETALHO DOS SEGUINTES ARTIGOS:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROPOSTA

__|__|__|__|__|__|__|__|  

PROCEDIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO, POR SORTEIO, DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DOS LUGARES DA FEIRA 
SEMANAL DE ESPINHO

CANDIDATURA

ENDEREÇO POSTAL

RUA/AV./LUGAR:__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NÚMERO FISCAL DE CONTRIBUINTE BILHETE DE IDENTIDADE DE QUEM ASSINA A PROPOSTA

NOME/DENOMINAÇÃO DE CONTRIBUINTE/FIRMA

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nº. __|__|__|__|__|__|__|__|, SIC…………………………………………

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LOCALIDADE:__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 (de acordo a lista e planta de localização de lugares):©

Câmara Municipal de Espinho                                                                                                        

Largo José Salvador                                                                                                                                                                                                                                  

4500-001 Espinho

(assinatura igual à do bilhete de identidade)

  SECTOR DE ACTIVIDADE DA FEIRA A QUE SE CANDIDATA

  ……………………/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

JUNTA: fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão; - fotocópia do cartão de identificação fiscal do
empresário (desnecessária caso apresente fotocópia do cartão de cidadão) ou da firma, conforme os casos; - fotocópia
do cartão de feirante válido; - fotocópia de documento comprovativo do endereço actualizado da residência do
concorrente.

     ……………………………………………………………, …………… de ………………………………………… de …………………

…………………………………………………………………………………………………

(a) Indicar a actividade principal exercida, considerando como tal aquela a que corresponda um maior volume de

vendas e que é indicada para efeitos fiscais; (b) A preencher no caso de pessoa colectiva, indicando a qualidade em

que intervém (sócio-gerente ou outra); (c) Indicar o sector da feira onde quer exercer a actividade, com a designação

que consta da lista e da planta. Não pode indicar ou escolher lugares. 

Vem, na qualidade de (b)……………………………………………………………………………………………… apresentar a

Candidatura ao "PROCEDIMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO, POR SORTEIO, DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DOS

LUGARES DA FEIRA SEMANAL DE ESPINHO", nos termos do anuncio e programa respectivos,

comprometendo-se a cumprir as normas deste concurso, a lei e o "Regulamento de Organização e

Funcionamento das Feiras de Comércio a Retalho no Município de Espinho", aos quais se sujeita e de que

tem pleno Conhecimento.

PROPOSTA

4500-001 Espinho
                                                                                                                              

T. 227 335 800 l F. 227 335 852                                                                                                                                                                                                                              

geral@cm-espinho.pt

www.cm-espinho.pt                                                                                                                                                         


