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PROCEDIMENTO DE SORTEIO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LUGARES DA FEIRA DOS 9 E DOS 24 – MEMÓRIA 
 

 

 

Requerimento  

Setor A: Artesanato - Sorteio: 08.03.2021 – 16h30m 
 

 

PESSOAS SINGULARES 

Nome:___________________________________________________________________________________, 

NIF n.º___________________, titular do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão n.º _____________________, 

válido até ______/____/_____, residente em___________________________________________ n.º ________, 

localidade ___________________________, Código Postal _______-_____ ___________________________ ,  

telefone/telemóvel n.º _____________________________, e-mail____________________________________, 

 

PESSOAS COLETIVAS  

Denominação social _____________________________________________________________________,aqui 

representada por ____________________________________________________________________________ 

(nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem),com sede social em 

_________________________________________________________________________________________, 

NIPC_____________________, com código de certidão permanente _________________________________, 

telefone/telemóvel n.º _____________________________, e-mail____________________________________, 

 

Vem requerer a sua aceitação como concorrente no procedimento de sorteio para atribuição de lugares na Feira 

dos 9 e dos 24 - Memória, nos termos e condições previstas no Programa do Procedimento, as quais se sujeita e 

tem pleno conhecimento, comprometendo-se a cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Listagem de todos os produtos de comercializa: 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

 

____ de fevereiro de 2021 

Assinatura (como no documento de identificação pessoal): 

 

__________________________________________________ 
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Listagem de preferências 

 

Indique obrigatoriamente para todos os lugares existentes para o setor em causa, por ordem decrescente de 

prioridade, (Opção n.º 1 à Opção n.º 16), a sua preferência para o sorteio.  

 

Setor A - Artesanato  

Lugar n.º m2 Comp x Larg. Taxa/m2 
Taxa 

Diária 

Taxa 

Semestral 

Taxa 

Anual 
Ordem de Preferência 

40 21,30 5,20 x 4,10 0,20 € 4,26 € 51,12 € 102,24 € Opção  n.º _________ 

41 34,45 8,40 x 4,10 0,20 € 6,89 € 82,68 € 165,36 € Opção  n.º _________ 

42 56,40 12 x 4,7 0,20 € 11,28 € 135,36 € 270,72 € Opção  n.º _________ 

43 51,60 12 x 4,30 0,20 € 10,32 € 123,84 € 247,68 € Opção  n.º _________ 

44 51,60 12 x 4,30 0,20 € 10,32 € 123,84 € 247,68 € Opção  n.º _________ 

45 35,55 9 x 3,95 0,20 € 7,11 € 85,32 € 170,64 € Opção  n.º _________ 

46 35,55 9 x 3,95 0,20 € 7,11 € 85,32 € 170,64 € Opção  n.º _________ 

47 39,50 10 x 3,95 0,20 € 7,90 € 94,80 € 189,60 € Opção  n.º _________ 

48 42,00 10 x 4,20 0,20 € 8,40 € 100,80 € 201,60 € Opção  n.º _________ 

49 30,10 7 x 4,30 0,20 € 6,02 € 72,24 € 144,48 € Opção  n.º _________ 

50 30,10 7 x 4,30 0,20 € 6,02 € 72,24 € 144,48 € Opção  n.º _________ 

51 30,10 7 x 4,30 0,20 € 6,02 € 72,24 € 144,48 € Opção  n.º _________ 

52 16,40 4 x 4,10 0,20 € 3,28 € 39,36 € 78,72 € Opção  n.º _________ 

53 16,40 4 x 4,10 0,20 € 3,28 € 39,36 € 78,72 € Opção  n.º _________ 

54 21,10 5 x 4,15 0,20 € 4,22 € 50,64 € 101,28 € Opção  n.º _________ 

55 20,80 5 x 4,15 0,20 € 4,16 € 49,92 € 99,84 € Opção  n.º _________ 

 

____ de fevereiro de 2021 

Assinatura (como no documento de identificação pessoal): 

 

__________________________________________________ 
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DOCUMENTOS A APRESENTAR  

 

PESSOAS SINGULARES 

1.  Requerimento devidamente preenchido e assinado  

2.  Listagem de preferências, por ordem decrescente de prioridade, (Opção n.º 1, Opção n.º 2, Opção n.º 3, 

Opção n.º (…), para todos os lugares existentes do setor a em causa); 

3.  Certidão atualizada de exercício de atividade e do respetivo CAE, emitida pela Autoridade Fiscal; 

4.  Cópia do título de exercício da atividade de comércio a retalho não sedentário exercida por feirantes, 

devidamente atualizado, emitido pela DGAE; 

5.  Comprovativo da regularização da situação tributária e contributiva; 

6.  Cópia do cartão de identificação fiscal do proponente, se pessoa singular nacional, ou de documentos 

equivalentes, se pessoa singular de outro país da UE ou do EEE; 

 

PESSOAS COLETIVAS  

1.  Requerimento devidamente preenchido e assinado 

2.  Listagem de preferências, por ordem decrescente de prioridade, (Opção n.º 1, Opção n.º 2, Opção n.º 3, 

Opção n.º (…), para todos os lugares existentes do setor a em causa); 

3.  Certidão atualizada de exercício de atividade e do respetivo CAE, emitida pela Autoridade Fiscal; 

4.  Cópia do título de exercício da atividade de comércio a retalho não sedentário exercida por feirantes, 

devidamente atualizado, emitido pela DGAE; 

5.  Comprovativo da regularização da situação tributária e contributiva; 

6.  Cópia do cartão de identificação fiscal e certidão atualizada da Conservatória do Registo Comercial ou 

código de certidão permanente, se pessoa coletiva nacional, ou de documentos equivalentes, se pessoa 

coletiva de outro país da UE ou do EEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


