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ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Empresário em Nome Individual 

Pessoa Coletiva 

Número do Cartão de Feirante: 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Número Fiscal de Contribuinte 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Documento de Identificação Civil de quem assina: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, SIC _____________ 

Nome / Denominação de Contribuinte / Firma 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Endereço 

Rua/Av./Lugar: __________________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________________________________________________________________ 

CP:|__|__|__|__|-__|__|__|   ______________________       Telefone:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Freguesia: _______________________________ Concelho: ______________________________________            

Classificação da Atividade Económica exercida (a)    

CAE: |__|__|__|__|__|__| _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

PROPOSTA: 

Vem, na qualidade de (b)___________________________________________________________________ 

apresentar a Candidatura ao “PROCEDIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO, POR SORTEIO, DO DIREITO DE OCU- 

PAÇÃO DOS LUGARES DA FEIRA DE ESPINHO”, nos termos do anúncio e programa respetivos, comprome- 

tendo-se a cumprir as normas deste concurso, a lei e o  “Regulamento da Feira Semanal de Espinho”, aos quais  

se sujeita e de que tem pleno conhecimento. 

Feira Semanal Feira de Revenda 

Setor de Atividade da Feira a que se candidata (de acordo com a lista e planta de localização de lugares) (c) 

____________ / _____________________________________________________________________ 

JUNTA: Fotocópia do BI / CC; fotocópia do cartão de identificação fiscal do empresário (desnecessária, caso 

apresente fotocópia do CC) ou da firma, consoante o caso; fotocópia do cartão de feirante válido; fotocópia 

de documento comprovativo do endereço atualizado da residência do concorrente. 

 

Espinho, _____ de ____________________de _______ 

 

________________________________________________ 

(assinatura igual à do BI/CC) 

 

(a)Indicar a atividade principal exercida, considerando como tal aquela a que corresponda um maior volume de vendas e é indicada para 

efeitos fiscais; (b) A preencher no caso de pessoa coletiva, indicando a qualidade em que intervém (sócio-gerente ou outra); (c) Indicar o 

setor da feira onde quer exercer a atividade, com a designação que consta da lista e da planta. Não pode indicar ou escolher lugares. 

NIPG: _______________     Registo Nº: __________ 
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