RESOLUÇÃO
EMISSÃO / RENOVAÇÃO DE CARTÃO DE
VENDEDOR AMBULANTE

REQUERIMENTO


Secção:
Nº Entrada:
Data:

 Emissão

Processo Nº. ___________ / 20 _______

 Renovação do Cartão nº ______

O Funcionário

 Autorização Especial

_________________________________

EXM.º SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE

(Nome)______________________________________________________________________________,
nascido a ____/___/_____, (estado civil)  ________________, natural de ______________________,
filho de ___________________________________________________________________________ e de
__________________________________________ (habilitações literárias)  ____________________,
residente em ___________________________________________, freguesia de ___________________,
concelho de _________________________, titular do Bilhete de Identidade n.º _____________, emitido
em ____/____/____, pelo Arquivo de Identificação de __________________, C.F. n.º_______________,
telefone n.º ______________, com declaração de início de actividade emitida pela _________________
_______________________ em ___/____/____, para  _____________________________________,
desejando exercer a actividade de vendedor ambulante de ____________________________________,
em  _____________________________________, requer que lhe seja passado o respectivo cartão /
renovação / autorização especial  _______________________________________________________
para o que indica os seguintes elementos (Vide Verso):
Agregado Familiar:

Composição:_______________

Rendimento global mensal: € ______________

Situação de invalidez :________________________________________________________________
Situação de assistência

AVZ – IMP – 205.00

_________________________________________________________________

Profissão que exerce/exerceu

:__________________________________________________________

Designação da última entidade patronal para quem trabalhou e respectiva sede:____________________
_____________________________________________________________________________________
Data a que se reporte o último salário recebido e respectivo montante:____________________________
Causa do desemprego:___________________________________________________________________
Subsídio de desemprego:_________________________________________________________________
Número de Beneficiário da Segurança Social: ______________________________________________

Pede Deferimento

Alvaiázere, _______ de _____________________ de _______

O requerente

___________________________________________









Assinalar com x o acto requerido
Sendo casado, indicar o nome do cônjuge
Só no caso de habilitações literárias, profissionais ou técnicas oficialmente reconhecidas;
Indicar a actividade a desenvolver - CAE
Havendo locais fixos, indicar, por ordem de preferência o que lhe interessar;
Fundamentação que justifique o interesse relevante e excepcional da actividade a exercer.
Indicar o tipo e grau, se possível;
Em caso afirmativo, indicar o montante do subsídio mensal e entidade que o abona.
Riscar o que não interesse:
Se nunca exerceu qualquer profissão, mencionar expressamente.
Se exerce a profissão de vendedor ambulante, desde quando a exerce de modo continuado.

Anexa os seguintes documentos:
Autorização prévia para o exercício da actividade comercial
Fotocópia do Bilhete de Identidade
Boletim de sanidade, no caso de venda de produtos alimentares, nos casos em que seja obrigatório
Juntar duas fotografias tipo passe.

Nota Importante: O requerimento deve ser cuidadosamente preenchido e assinado, incorrendo o requerente, no caso de falsas
declarações, na responsabilidade prevista e punida no artº 359º do Código Penal.

