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A preencher pelos Serviços

Informação dos Serviços Despacho

A preencher pelos Serviços

TLS | Taxas e Licenças
Ocupação de Espaço de Terrado

Identificação do Requerente

Residência/ Sede

Código Postal - Freguesia

Telefone Fax e-Mail

N.º ID Civil Tipo de documento Validade

CAENIF

Nome

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz,

Pedido

Portador do Cartão de Feirante(1) n.º
venho requerer a V. Ex.ª,  a licença para ocupação de lugar de terrado em

Mercados Mensais(2), durante o ano de

Feiras

Janeiro

Actividades diversas

Bar, roulote-bar ou barraca de bebidas (para consumo imediato ou no local)Restaurante

1 - Cartão de Feirante instituído pelo Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março
2 - Art.º 1.º do Regulamento de Mercados e Feiras
3 - indicar o tipo de produtos. Por ex. pipocas, vestuário, calçado, máquinas agrícolas, enchidos, marroquinaria, produtos alimentares, cachorros-quentes, etc.
4 - indicar o n.º de dias
5 - raio máximo de 25 metros

O Requisitante

Pede deferimento,        Reguengos de Monsaraz,

com uma frente de metros lineares.

Maio Agosto

Outros eventos

representando uma entidade sem fins lucrativos

Stand de exposição

Tipo de ocupação e de actividade em feiras e outros eventos

metros de frente, eocupando uma área com

Ocupação para divertimentos

Pistas de automóveis para adultos

Pistas de automóveis para crianças

Carrosséis, aviões e similares para adultos

Carrosséis, aviões e similares para crianças

dias após a feirae prevendo permanecer durante (4)

Ocupação para circos

tenda com raio de (5) desde o dia até ao diametros,

Caução

€Para os devidos efeitos, entrego caução no valor de

notas de preenchimento

metros de fundo.

para exposição/comercialização de (3)

Reembolso de encargos com energia elétrica
por avença (por feira)com contador
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