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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

REQUERIMENTO – PROCEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO 
DA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS COM CARÁTER NÃO 
SEDENTÁRIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

REQUERENTE 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ Telefone: _________________________ E-mail:  ________________________________________________________  

Residência/Sede: _________________________________________________________________________________________, Nº. _____ Lote, Andar:  _________  

Fração: ________ Sítio/Lugar: _____________________________________________ Código Postal ________-_______  __________________________________  

PEDIDO 

Vem requerer a V. Exª. a atribuição de espaço de venda a prestadores de serviços de restauração ou de bebidas com caráter não 

sedentário, nos termos previstos no artigo 40º., do Regulamento do Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Vila 

Nova de Poiares: 

Tipo de atividade a exercer: ________________________________________________________________________________________________________________  

Unidade móvel ou amovível localizada em Feira _____ 

Unidade móvel ou amovível localizada em espaço público _____ 

Instalação fixa, onde ocorram menos de 20 eventos anuais, com uma duração anual acumulada máxima de 30 dias _____ 

Tipo de produto(s) que comercializa:  _____________________________________________________________________________________________________  

Horário de funcionamento desejado (se aplicável, artigo 33º.):  ____________________________________________________________________________  

Equipamentos utilizados (dimensão):  ____________________________________________________________________________________________________  

Prazo previsto na ocupação:  _______________________________________________________________________________________________________________  

Localização/ pretendida:  ___________________________________________________________________________________________________________________  

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Mera Comunicação Prévia apresentada na Direcção-Geral das Actividades Económicas, através do Balcão Único electrónico 

designado “Balcão do Empreendedor”, datada de ________/________/________. 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR (nº. 2, artigo 30º., Regulamento do Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Vila Nova 
de Poiares) 

o Cópia do C.C./B.I., com inscrição aposta da respetiva autorização, quando o pedido for enviado por correio ou via eletrónica 

o Comprovativo de entrega da Mera Comunicação Prévia, na Direcção-Geral das Actividades Económicas 

o Outros  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

O subscritor, sob compromisso de honra, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 
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Pede deferimento 

Município de Vila Nova de Poiares, __________ de ________________________________________ de 20_____ 

O requerente, 

 

__________________________________________________________________________ 

BALCÃO ÚNICO 

Conferi a assinatura do subscritor, através da exibição de documento de identificação. 

A/O assistente técnico 

 

___________________________ 

 

DECISÃO 

Atribuição do direito de uso do espaço público, tendo em conta o requerimento apresentado: Sim ________ Não ________ 

O Presidente da Câmara Municipal ____________________________________________________________________ ________/________/________ 

BALCÃO ÚNICO 

1.  “Apreciação do pedido de autorização para a ocupação do espaço público” – O subscritor efectuou o pagamento da taxa 

_________,______ €, pela guia nº. ____________, na data ______/______/20____, conforme a alínea a), do nº. 3, Ponto D, Anexo I, do 

Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do Município de Vila Nova de Poiares. 

A/O assistente técnico ______________________________. 

 

2. Decisão final comunicada ao requerente, através de ofício nº. ______________, de ______/______/______. 

3. Em ________/________/20______, foi emitida a Licença de Utilização Privativa de espaço público nº. ___________________, com 

validade até _______/_______/20______, nos termos previstos no artigo 41º., do Regulamento do Comércio a Retalho não 

Sedentário do Município de Vila Nova de Poiares, tendo sido efectuado o pagamento da taxa ____________,______ €, pela guia 

nº.  _________________, na data ________/________/20_____, prevista no Ponto D, Anexo I, do Regulamento do Comércio a Retalho 

não Sedentário do Município de Vila Nova de Poiares. 

4. Em ________/________/20______, foi emitida a Licença de Ocupação de Espaço de Venda nº. _____________________, com validade até 

_______/_______/20______, nos termos previsto no artigo 11º., do Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do 

Município de Vila Nova de Poiares. 

A/O assistente técnico ______________________________, em: ______/______/______. 

Em ________/________/20______ 

Às _______H_______ 


