
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1) riscar o que não interessa; 2)  assinatura do proprietário, procurador, representante ou outro conforme BI

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1) n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

E-mail

OBJECTO DO PEDIDO

Desejando exercer a actividader de vendedor ambulante no concelho de Monchique, e em conformidade com o Regulamento

Municipal e o Decreto-lei n.º122/79, de 08 de Maio e respectivas alterações, vem requerer a V.Ex.ª  que lhe seja emitido o

respectivo cartão e que ordene a vistoria do veículo (no caso de comércio de produtos alimentares):

Matrícula                                 Marca

Produtos que deseja comercializar em venda ambulante:

Locais no concelho de Monchique onde deseja exercer a venda ambulante:

- -

Junto ao requerimento os seguintes elementos:

Bilhete de Identidade;
Cartão de Contribuinte;
Comprovativo de Início de Actividade (no caso de 1.ª emissão do cartão);
Comprativo do cumprimento das obrigações tributárias (no caso de renovação);
Título de Registo de Propriedade e do Livrete automóvel;
Outros. Quais?

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /

1.ª EMISSÃO
RENOVAÇÃO DO CARTÃO N.º                       VALIDADE ATÉ
2.ª VIA DO CARTÃO N.º

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

Pede deferimento

Monchique,  / /

Requerente (2)

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

PEDIDO DE CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE

/ /



2-  -

OBSERVAÇÕES

DESPACHO

Proceda-se à emissão do cartão de Vendedor  Ambulante, mediante a vistoria ao veículo (no caso de

produtos alimentares) e respectivos pagamentos.

Em / /

O Presidente,
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