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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 VELHARIAS / ARTESANATO 
 

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 _________________ Cartão Feirante _______________ Cartão Artesão _______________ 
 

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 a referida Feira: 
 
  - Feira de Velharias        - Feira de Artesanato        - Mostra       - Outras _________________________ 

  - Frente pretendida ___________ metros; 

 (Anexar os documentos indicados em ) 
 

Documentos a apresentar 

 Uma fotografia 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 de cartão de artesão; 

 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, ___/___/_____ 

      Assinatura legível  
 

_______________________________________ 
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