ENTRADA

Município de Leiria
PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Requerimento nº

Câmara Municipal

Data
Processo nº
Recibo nº
Valor do recibo

€

Alvará nº
Data
O Funcionário

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria
ASSUNTO: Licença para comercialização de produtos alimentares no areal das praias do Pedrogão e Pedrogão Sul
Identificação do Requerente
Nome completo _________________________________________________________________________________
Endereço ______________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________ Código Postal _____-____ _______________ NIF __________________
BI/CC ______________________ Validade ___/___/______ TLF _________________ TLM ____________________
E-mail _______________________________________
Consentimento para comunicações eletrónicas

 Privilegio o meio de comunicações eletrónicas no âmbito do presente pedido, através endereço eletrónico acima identificado.
Requer a V.ª Ex.ª
Que lhe que seja concedida licença para o exercício da atividade de venda ambulante no areal da;

 Praia do Pedrogão

 Praia do Pedrogão Sul

no período compreendido entre ____/____/________ e ____/____/_______, (2) de;

 Bolas de Berlim

 Fruta

 Bolos, com exceção de bola de berlim, ou gelados

Anexa os seguintes elementos

 Cópia de cartão de identificação fiscal e do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão, se pessoa singular nacional, mediante
consentimento expresso para esse fim, nos termos do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de dezembro, na sua redação
atual, ou de documento equivalente, se pessoa singular estrangeira;

 Cópia de cartão de identificação fiscal e certidão atualizada da Conservatória do Registo Comercial, se pessoa coletiva nacional,
ou de documento equivalente, se pessoa coletiva estrangeira;

 Comprovativo da submissão da comunicação prévia no Balcão do Empreendedor - plataforma eletrónica da Direção Geral das
Atividades Económicas, para vendedor ambulante;

 Comprovativo de que os produtos alimentares são provenientes de estabelecimento dotado de sistema de segurança alimentar
(HACCP);

 Comprovativo da entrega de declaração de início de atividade;
 Comprovativo do número de autorizações atribuídas para a comercialização de produtos

alimentares em praias no últimos 5

(cinco) anos, (caso tenha exercido a atividade);



Declaração de situação regularizada relativamente a contribuições para a Segurança Social em Portugal ou, se for o caso, no
Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;



Declaração de situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam
nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal.

O requerimento pode ser remetido para o seguinte e-mail (1): economia@cm-leiria.pt
Pede Deferimento
O Requerente

Leiria, ____/____/_______

_______________________________________

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

 Recebido por email

O(A) Funcionário(a)

Leiria, ____/____/_______, pelas _____h_____m
(1)
(2)

_______________________________________

Caso seja remetido por mail, requerimento e anexos deverão constar num só ficheiro de pdf.
Caso ultrapasse o período definido legalmente como época balnear, será este período que será considerado
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