Mercados

Exmo. Senhor Presidente
Identificação do requerente
Nome
Morada

Código Postal

-

Localidade
Doc. identificação n.º
Telemóvel

NIF / NIPC

Telefone

NIF / NIPC

Telefone

E-mail

Código de acesso à certidão do registo comercial
CAE
Identificação do representante
Nome
Doc. identificação n.º
E-mail

Telemóvel

Sócio-gerente

Na qualidade de:

Mandatário

Outro

Identificação do local
Mercado (nome)
Lugar / sector n.º

Loja n.º
Vem requerer
Atividade de "moço de mercado"
Loja

Atribuição de

Inscrição

Cancelamento

Lugar para venda de

Ausência por um período de superior a 30 dias, num total de
Cancelamento de

Loja n.º

dias, com início em

Lugar / sector n.º

Comunicação de alteração do pacto social
Execução de obra
para

Mudança de ramo de atividade de
Mudança de titularidade para o nome de
devido a:

Cedência Motivo:

Permuta (*) para

Morte
referente ao

Lugar / setor n.º

Loja n.º

Mercado (nome)
Venda cumulativa de produtos (especificar)
Outro
Pede(m) deferimento
Lisboa,

Notas:
(*) No caso de permuta o requerimento deve ser assinado pelos dois interessados

lisboa.pt | tel 808 20 32 32
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(**)
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ANEXO I - FICHA DE DADOS

(preencher apenas se não for comerciante de mercado e se não for cônjuge, equiparado ou descendente do 1.º grau em linha reta)

Identificação do candidato
Empresário em nome individual

Sociedade

Nome
Morada

Código Postal

-

Localidade
Doc. identificação n.º

Telefone

NIF / NIPC

Telemóvel

E-mail

Código de acesso à certidão do registo comercial
A preencher, caso se trate de empresário em nome individual
Estado civil

Idade

Existe algum tipo de relação com o atual titular?

Sim

Qual?

Não
Possui quotas em alguma sociedade?

Sim

Nome

Não
Pretende, a curto prazo, constituir sociedade para gerir o espaço comercial a que se candidata?

Sim

Não

Ramo de atividade pretendido

Experiência profissional (os documentos comprovativos são de entrega facultativa)

N.º de postos de trabalho a criar
Pretende realizar obras?

Sim

Horário a praticar
Não

Em caso afirmativo, apresente uma descrição pormenorizada dos trabalhos a realizar.
Documentos em anexo:

Lisboa,

Projeto de obras

Outros
Declaro que assumo inteira responsabilidade pelas declarações prestadas

Assinatura legível
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Pacto social
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