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Requerimento nº  

Data  

Processo nº  

Recibo nº  

Valor do recibo € 

Alvará nº  

Data  

O Funcionário  

 

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

 
ASSUNTO: FEIRA DE LEIRIA / MERCADO DO LEVANTE 
 

Identificação do Requerente* 

Nome completo _____________________________________________________________________________ 

Endereço __________________________________________________________________________________ 

Freguesia ____________________________________ Código Postal _____-____ _______________________ 

Telef. / Telem. _______________ Profissão ___________________ Mail _______________________________ 

B. I./Cartão Cidadão ______________ Emitido em ___/___/_____ pelo Arquivo de Identificação de ___________ 

NIF Pessoa Singular _______________________ CAE ________________________ 
 

Representante Legal de: 

Entidade _____________________________________________________ NIPC ________________________ 

Endereço __________________________________________________ Freguesia _______________________ 

Concelho ____________________ Código Postal _____-____ _______________ Telef. / Telem. ____________ 

Na qualidade de _______________________  

⃰ Pessoa coletiva: indicação do representante legal 
 
Vem solicitar a V. Ex.ª se digne conceder-lhe autorização para acesso ao referido Mercado e a emissão do 
Cartaz de identificação, bem como para o(s) colaborador(es). 
 

Produtos hortofrutícolas 

                                                    _____________________________   
 (produtor) 

 Frente pretendida ___________ metros; 

 (Anexar os documentos indicados em ) 

Produtos têxteis, vestuário, calçado e outros 

 Vendedor de _________________________________________,frente pretendida _______________ metros; 

(Anexar os documentos indicados em ) 
 
 2.ª Via do cartaz n.º ________________ 

(Anexar os documentos apresentados em )            

 Averbamento de _____ colaborador(es);  

(Anexar os documentos da DGAE a comprovar)            

 Desistência de lugar de venda n.º ________________ 

 Devolução do Cartaz n.º ________________ 

(Devolver o cartaz de identificação do titular e do(s) respetivo(s) colaborador(es)) 

 Outros __________________________________________________________________________________  
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Documentos a apresentar 

 Produtos hortofrutícolas, têxteis, vestuário, calçado e outros 

 Duas fotografias tipo passe e a cores; 

 Declaração de início de atividade e/ou declaração de I.R.S. / I.R.C. do ano _______; 

 B. I./Cartão Cidadão e cartão de contribuinte: pessoa singular ou pessoa coletiva; 

 Fotocópia de certidão da constituição da Firma, se for o caso, ou código de acesso a Certidão Permanente; 

 Declaração de produtor passada pela Junta de Freguesia, se for o caso; 

 Fotocópia de cartão emitido pela DGAE. devidamente atualizado; 

 2.º Via do cartaz 

 B. I./Cartão Cidadão e do cartão de contribuinte; 

 Fotocópia de cartão emitido pela DGAE. devidamente atualizado; 

 

 

 
 

 

        Leiria, ___/___/_____ 

Pede Deferimento 

O Requerente 

 

_______________________________________ 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. e os documentos suprarreferidos 
 

 

        Leiria, ___/___/_____ 

Pede Deferimento 

O Requerente 

 

_______________________________________ 

http://www.cm-leiria.pt/�
rfilipe
Typewritten Text
Im-DIDEA-11-02_A00


	Produtos_hortofrutícolas: 
	Frente_preten: Off
	metros: 
	Anexaem: 
	Vendedor_de: Off
	frente_pretendida: 
	Anexardoc: 
	_2_Via_do_cartaz_n: Off
	Averbamento_de: Off
	Desistda_n: Off
	Devolurtaz_n: Off
	Outros: Off
	colaboradores: 
	Anexacomprovar: 
	Devolvcartaz: 
	Data: 
	Processo_n: 
	Recibo_n: 
	Valor_do_recibo: 
	__Alvar: 
	__Data: 
	requerimento: 
	SignatureField1: 
	Nome_completo: 
	Endereco: 
	Freguesia: 
	Codigo_Postal: 
	codpostal: 
	Telef__Telem: 
	Profissão: 
	Mail: 
	anoe: 
	pelo_Arquiv: 
	Entidade: 
	Endereco_2: 
	Freguesia_2: 
	Concelho: 
	Cdigo_Postal_2: 
	undefined_3: 
	Telef__Telem_2: 
	Cdigo_Posal: 
	mes_em: 
	dia_mes: 
	cartao_cid: 
	NIF_pesd: 
	nipc: 
	Cdigo_Postal: 
	regic: 
	registados: 
	Frente_pretendida: Off
	Devolver: 
	NIF_pesg: 
	Duascores: Off
	Declaraeou_declaração_de_IRS__IRC_do_ano: Off
	B_ICar: Off
	Fotocnte: Off
	Declaraa: Off
	Fotoczado: Off
	undefined_4: 
	B_ICainte: Off
	Fotoc: Off
	ano_wee: 
	mes_rtert: 
	dia_wersde: 
	SignatureField22: 
	ano_we: 
	mes_rter: 
	dia_wersd: 
	SignatureField2: 



