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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: MERCADO DO FALCÃO 
 

Identificação do Requerente* 

Nome completo _____________________________________________________________________________ 

Endereço __________________________________________________________________________________ 

Freguesia ____________________________________ Código Postal _____-____ _______________________ 

Telef. / Telem. _______________ Profissão ___________________ Mail _______________________________ 

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

Validade (Cartão Cidadão) ___/___/_____ 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 Cartão de 
identificação, bem como para o(s) colaborador(es) constante(s) das Declaração(ões) anexa(s). 

Produtos hortofrutícolas 

 Comprador 
 Vendedor permanente de _________________  

                 ligeira até 14m2 

 com viatura          pesada até 42m2 

 pesada até de 84m2 

          pesada mais de 84m2 

 Pedido de colaborador 
(Anexar os documentos indicados em ) 
 

Produtos têxteis, vestuário, calçado e outros 

 Comprador 
 Vendedor permanente de _________________ no(s) lugar(es) ___________________ 
 Pedido de colaborador   
(Anexar os documentos indicados em ) 
 
 2.ª Via do cartão n.º ________________ 
(Anexar os documentos apresentados em )            

 Averbamento de __ colaborador(es); 
(Anexar os documentos apresentados em )            

 Desistência de __ colaborador(es) com o NIF _______________ / _______________ / _______________ 
 (Devolver o cartão de identificação do(s) respetivo(s) colaborador(es)) 

 Devolução do Cartão de Identificação n.º ________________ 
(Devolver o cartão 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; 

 Fotocópia do(s) livrete(s) das viaturas que pretende utilizar no acesso ao Mercado (no caso de vendedor); 

 Declaração(ões) do requerente indicando a(s) pessoa(s) que pretende credenciar para apoio à sua atividade 
(juntando fotocópias do. B. I./Cartão Cidadão e do cartão de contribuinte, bem como duas fotos de cada um deles). 

 2.º Via do cartão 

 Uma fotografia; 

 Averbamento de __ colaborador(es) (por cada colaborador) 

 Duas fotografias; 

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

 Declaração(ões) do requerente indicando o(s) nome(s) do(s) colaborador(s) 

 
 
 
Leiria, ___/___/_____ 

Pede Deferimento 

O Requerente 

 

_______________________________________ 
 

 
 
Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. e os documentos suprarreferidos 
 
 
Leiria, ___/___/_____ 

O(A) Funcionário(a) 
 

_______________________________________ 
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