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Feira dos Mercadinhos 
PEDIDO/RENOVAÇÃO DE LUGAR PARA O 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VENDA 

Exmo. Senhor  

Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela 

Luis Carlos Fontoura Soares 

 

REQUERIMENTO DE 

☐ Novo pedido. 

☐ Pedido de renovação. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome *   

Morada *  

Código Postal *                -  Localidade *  

N.º Identificação *   Válido até 
 /  / 

 

Tipo ☐ Bilhete de Identidade ☐ Cartão de Cidadão ☐ Passaporte ☐ 
Título de 

residência 

 ☐ Outro  

N.º de Identificação Fiscal *       

Telefone *  Telemóvel  

E-mail  

* - Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas. As datas devem ser escritas no formato aaaa/mm/dd. 

 

DESCRIÇÃO DO PEDIDO 

Vem requerer a V. Exa., que se digne atribuir lugar para o exercício da atividade de venda ambulante. 

Artigos comercializados *  

Pelo período de *   /  /    a     /  / 

Com o horário das *  H às   H 

A área a ocupar é de 4 m2 

CAE  

* - Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas. As datas devem ser escritas no formato aaaa/mm/dd. 

 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

 

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que 

anexa ao seu processo. 

 

 

 

A preencher pelos serviços 

 

REGISTO Nº ___________________________ 

 

 

________________________________________ 

 

_________ / _________ / _________ 
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Novos pedidos: 

☐ 1. Foto tipo passe; * 

☐ 2. Cópia da declaração de início de atividade; * 

☐ 
3. Mera comunicação prévia relativa à atividade de comércio a retalho não sedentário por feirantes e 

vendedores ambulantes (n.º 1 do Art.º 5º da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril); * 

☐ 4. Cópia do Documento de Identificação; # 

☐ 5. Cópia do Cartão de Vendedor Ambulante emitido pela DGAE; * 

☐ 6. Cópia da fatura da água/luz; # 

☐ 7. Planta de localização, à escala 1/2000, com a indicação do local objeto da pretensão; * 

☐ 8. Certificado Sanitário. * 

Renovações: 

☐ 1. Cópia da declaração de IRS do presente ano; * 

☐ 
2. Mera comunicação prévia relativa à atividade de comércio a retalho não sedentário por feirantes e 

vendedores ambulantes (n.º 1 do Art.º 5º da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril); * 

☐ 3. Cópia do Documento de Identificação; # 

☐ 4. Cópia do Cartão de Vendedor Ambulante emitido pela DGAE; * 

☐ 5. Cópia da fatura da água/luz; # 

☐ 6. Certificado Sanitário. * 

*  Documentação cuja entrega é preferencial - # Documento Obrigatório 

 

MEIOS DE NOTIFICAÇÃO 

☐ 
Autorizo o envio de eventuais notificações referentes ao procedimento iniciado pelo presente requerimento 

para o seguinte endereço eletrónico: 

   E-mail  

 
Solicito que as notificações referentes ao procedimento iniciado pelo presente requerimento, sejam dirigidas 

a: 

 Nome/Designação  

 Morada  

 Código Postal                       -   Localidade                                 

 Telefone  
 

DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES  

1. O pedido de licenciamento deverá ser solicitado à Junta de Freguesia com a antecedência mínima de 30 dias, em  

relação à data pretendida para início da concessão por período de um ano com renovação automática após  

pagamento de taxa associada sendo a mesma cobrada por valor trimestral ou anual.  

 

2. Autorização para tratamento de dados Pessoais (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do  

Conselho, de 27 de abril de 2016), O titular dos dados pessoais, autoriza que os mesmos sejam objeto de tratamento 

que implica recolha, processamento informático ou não informático, e somente para os efeitos requeridos, não  

transmissível, com arquivo em local seguro, pelo tempo legalmente necessário, procedendo-se à sua destruição no  

final do prazo. Mais informando que o presente consentimento é realizado de forma livre, específica, informada e  

explícita. 
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Tomei conhecimento, entendi, dato e assino. 

 

Autorizo _______/_______/________  

 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura igual ao documento de identificação) 

 
 

 

O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste  

falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade. O requerente 

concorda ainda com as normas presentes dos “Mercadinhos de Rua” cumprindo assim com as indicações fornecidas pela 

Junta de Freguesia de Mirandela.  

 

 

 

Pede deferimento, 

 

 

 

Mirandela,  de  de  

        O/A Requerente 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Assinatura do/a requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A preencher pelos serviços 

 

AGUARDA CONCESSÃO 

 

Sim  

 

RESIDENTE NA FREGUESIA 

 

Sim                     Não  

 

ATRIBUIDA CONCESSÃO Nº  

 

 ___________________________ 

 

REGISTADO EM APLICAÇÃO A 

CONCESSÃO 

 

Sim  

 

______________________________________ 

 

 

_________ / _________ / _________ 
 

 

 

A preencher pelos serviços 

 

PAGAMENTO: 

 

          Anual 

 

          1º Trimestre ______________________ 

 

          2º Trimestre _____________________ 

 

          3º Trimestre _____________________ 

 

          4º Trimestre _____________________ 

 
_____________________________________ 

 

 

_________ / _________ / _________ 
 

 

O PRESIDENTE; 

 

Autorizo com despacho emitido; 

 

 

___________________________________ 

 

 

_________ / _________ / _________ 
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