FEIRA DE SÃO BERNARDO

Praça João de Deus Ramos, 2461- 501 Alcobaça
Tel: 262 580 800 - Fax: 262 580 850 - E-mail:
cultura@cm-alcobaca.pt
NIPC – 506 874 249

CÂMARA MUNICIPAL

Espaço reservado à Organização

FEIRA DE SÃO BERNARDO

N.º de Entrada:

BOLETIM DE CANDIDATURA

N.º de Módulos:

Data de Entrada:

N.º do Stand:

Venda a Retalho de Forma Não Sedentária
Nome:
Morada:
Código postal:

-

-

Tel.:

Fax:

NIF:

E-mail:

Telm.:

Responsável:

Telm.:

Tipo de ocupação (assinalar com um X apenas uma das seguintes opções):

Banca de cutelaria, bijutarias, quinquilharias, artesanato, artigos regionais e roupas.
Bazar de sorteio.
Recinto ao ar livre de exposição e venda.
Lugar não fixo.
Indicar a área (em metros quadrados) a ocupar (máximo de 18m2): _______________
Observações:
Declaro ter pleno conhecimento das normas aplicáveis à instalação e exploração de atividades
no recinto da Feira de São Bernardo, comprometendo-me a cumpri-las na íntegra e sem
reservas.
Data:

/

/

Assinatura:
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FEIRA DE SÃO BERNARDO

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS ENTREGUES
1

Boletim de candidatura (preenchido e assinado).

2

Fotocópia do cartão de pessoa coletiva, se aplicável.

3

Declaração de início de atividade emitida pelo serviço de finanças.

4
5
7
8
9

Declaração, emitida há menos de seis meses pelo serviço de finanças, em como não é
devedor de quaisquer importâncias àquela entidade.
Declaração, emitida há menos de seis meses pelo serviço de segurança social, em
como não é devedor de quaisquer importâncias àquela entidade.
Declaração subscrita pelo candidato em como se compromete a observar as normas
legais e regulamentares aplicáveis em matéria de segurança alimentar (no caso de se
tratar de candidatura a atividade que implique o manuseio de alimentos).
Fotografias dos produtos que se pretende vender e da decoração do stand, que
permitam aferir a sua qualidade e adequação.
Fotocópia de título válido para o exercício da atividade de venda a retalho não
sedentário, emitido pela entidade competente.

10
11
Confirmação dos elementos entregues e observações: (a preencher pelos serviços)
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