
 

ENTRADA Nº DATA REQUERIMENTO PROCESSO 

    

O FUNCIONÁRIO:  

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

 

MVNC-R037-0 1 

 

TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LUGAR NA FEIRA SEMANAL 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE 

Nome  

BI / CC  NIF / NIPC  

Morada    Porta 

Código Postal  -  Freguesia Concelho 

TLF / TLM   Email 

 Representado por   na qualidade de procurador.

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de email fornecido, exceto nos casos em que a lei obrigue a outro tipo de notificação (ao
assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico). 
 

 
 

OBJETO DO REQUERIMENTO 

         Vem,  de  acordo  com  o  estabelecido  no  artigo  25.º  do  Regulamento  de  Exercício  de  Atividade  de  Comércio a Retalho não  

Sedentário  Exercida  por  Feirantes  e  Vendedores  Ambulantes  em  vigor  na  área deste município, requerer a V. Ex.ª a transmissão do  

direito  de  ocupação  do  lugar  da  feira  semanal  n.º  na situação  abaixo  assinalada,  

para o nome de  

BI / CC  NIF / NIPC  

Morada    Porta 

Código Postal  -  Freguesia Concelho 

TLF / TLM   Email  

  

             Entre familiares (1) 

              Entre cônjuges e entre pessoas vivendo em situações de facto (2) 

              No caso de morte do feirante (3) 
 

 

Pede deferimento, O requerente 

Data    
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR 

 Procuração (se a petição for subscrita por procurador) 

 Mera comunicação prévia para o exercício da atividade de comércio não sedentário/ Cartão de Feirante (1,2,3) 

 Inicio de atividade (1,2,3) 

 Documento comprovativo de parentesco (1,3) 

 Certidão de casamento/ Declaração emitida pela junta de freguesia atestando que o interessado reside com o beneficiário titular há mais de dois anos (2) 

 Certidão de óbito (3) 

 Renúncia dos demais ascendentes/ descendentes (1,3) 

 Certidão permanente de registo predial (no caso de pessoa coletiva) 
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