
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS POR ENTIDADES PRIVADAS, SINGULARES OU COLETIVAS

Vem requerer a V. Ex.a, ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal de Feiras e Venda Ambulante do Município de Vizela, 
autorização para a realização de Feiras por Entidades Privadas, Singular ou Coletivas no seguinte local.

1. Identificação completa do requerente (CC/BI/NIF/NIPC);

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vizela

Nome / Entidade

Contribuinte n.º

Morada Código Postal -

Fax

-
Correio EletrónicoTelefone

BI/CC n.º Data Validade

Representada por 1)

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

ELEMENTOS A ANEXAR:

SE O REQUERENTE É UMA ENTIDADE PRIVADA, SINGULAR OU COLETIVA

2. Indicação do local onde se pretenda que a feira se realiza (identificação do espaço com nome da rua e n.º de polícia 
mais planta de localização);

3. Indicação da periodicidade, horário e tipo de bens a comercializar;

4. Indicação do código CAE 82300 "Organização de feiras, congressos e outros eventos similares", quando o pedido seja 
efetuado por entidade gestora privada estabelecida em território nacional;
5. Autorização expressa do proprietário do terreno;

6. Cópia da caderneta predial visada há menos de seis meses;

7. Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, com todos os averbamentos em vigor;

8. Planta, à escala 1:2000, com a delimitação da área em apreço a traço de cor vermelha e com a indicação dos espaços 
ou zonas de estacionamento mais próximos;

9. Planta de implantação da feira, à escala 1:200, com indicação dos lugares de venda previstos, sua delimitação e 
indicação da respetiva área e fim a que se destinam;
10. Planta à escala 1:500, com indicação do traçado das redes públicas ou privadas de água, rede elétrica, drenagem de 
águas pluviais, quando exista e saneamento público;

11. Planta, à escala 1:200, com implantação das instalações sanitárias e a sua ligação às redes públicas;

12. Plano geral da feira, à escala 1:200 ou 1:500, consoante a dimensão da mesma, integrando as componentes referidas 
nas alíneas 8) a 11);

13. Cópia do alvará de licença de edificação ou comprovativo da apresentação de comunicação prévia relativa à 
construção referida na alínea11), ou quando se tratar de sanitário amovível, caracterização e documentação técnica 
de referência;

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

(1) Se representante deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar.

Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

14. Plano de segurança da feira, indicando os meios de combate a incêndios, os trajetos de evacuação e a colocação de 

sinalética de aviso;

15. Fotografias a cores do terreno, tiradas das suas extremas, as quais devem ser devidamente esclarecedoras da situação 

do mesmo;

16. Memória descritiva e justificativa da feira;
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17. Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a feira no 

espaço;

18. Proposta de regulamento da feira, a aprovar pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º27/2013, 

de 12 de abril, quando se trate da realização de uma feira por uma entidade privada, do qual conste nomeadamente: 

 - As condições de admissão dos feirantes e adjudicação do espaço, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 

 20.º da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril; 

 - As normas de funcionamento, incluindo normas para a limpeza célere dos espaços de venda, aquando do 

 levantamento da feira; 

 - O horário de funcionamento.

19. Planta, cortes e alçado, à escala 1:200, das instalações destinadas à entidade gestora da feira e às forças de 

segurança, quando existente;

20. Cópia do alvará de licença de edificação ou comprovativo da apresentação de comunicação prévia, relativa à 

construção referida na alínea anterior;

21. Licença especial de ruído, quando aplicável

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

(1) Se representante deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar.

Data

O Requerente

DATA E ASSINATURA

Pede Deferimento

TOMA CONHECIMENTO 
 
Informação e acesso ao tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD (EU) 2016/679) 
A Câmara Municipal de Vizela, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos, informa o seguinte:  
 
Identificação e contactos 
Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara de Municipal Vizela - Praça do Município, N.º 522, 4815-013 Vizela - Telefone: 253489630 - 
Email: geral@cm-vizela.pt  
Encarregado de Proteção de Dados: Praça do Município, N.º 522 4815-013 Vizela - Telefone: 253489630 - Email: dpo@cm-vizela.pt  
 
O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os mesmos são recolhidos e expressamente 
concedidos no presente requerimento. 
Os dados pessoais são identificados claramente no presente requerimento. 
Pode exercer o direito de acesso aos dados pessoais, designadamente: direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento 
dos dados, à limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e decisões individuais automatizadas, apresentar reclamação junto 
da Comissão Nacional de Proteção de Dados e de ser informado em caso de violação dos dados.  
Só com o seu consentimento partilhamos com terceiros os seus dados pessoais ou no estrito cumprimento das obrigações legais ou no 
exercício de funções de interesse público/autoridade pública.  
Salvo indicação em contrário ou por motivos legais, os dados recolhidos apenas são conservados pelo período estritamente necessário à 
prossecução das finalidades do tratamento.  
O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não compromete a 
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 
 
Para mais informações sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados da Câmara Municipal de Vizela, consulte o nosso site em http://
www.cm-vizela.pt/politica-privacidade ou no Balcão Único. 
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Vem requerer a V. Ex.a, ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal de Feiras e Venda Ambulante do Município de Vizela,
autorização para a realização de Feiras por Entidades Privadas, Singular ou Coletivas no seguinte local.
1. Identificação completa do requerente (CC/BI/NIF/NIPC);
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vizela
-
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO
ELEMENTOS A ANEXAR:
SE O REQUERENTE É UMA ENTIDADE PRIVADA, SINGULAR OU COLETIVA
2. Indicação do local onde se pretenda que a feira se realiza (identificação do espaço com nome da rua e n.º de polícia
mais planta de localização);
3. Indicação da periodicidade, horário e tipo de bens a comercializar;
4. Indicação do código CAE 82300 "Organização de feiras, congressos e outros eventos similares", quando o pedido seja
efetuado por entidade gestora privada estabelecida em território nacional;
5. Autorização expressa do proprietário do terreno;
6. Cópia da caderneta predial visada há menos de seis meses;
7. Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, com todos os averbamentos em vigor;
8. Planta, à escala 1:2000, com a delimitação da área em apreço a traço de cor vermelha e com a indicação dos espaços
ou zonas de estacionamento mais próximos;
9. Planta de implantação da feira, à escala 1:200, com indicação dos lugares de venda previstos, sua delimitação e
indicação da respetiva área e fim a que se destinam;
10. Planta à escala 1:500, com indicação do traçado das redes públicas ou privadas de água, rede elétrica, drenagem de
águas pluviais, quando exista e saneamento público;
11. Planta, à escala 1:200, com implantação das instalações sanitárias e a sua ligação às redes públicas;
12. Plano geral da feira, à escala 1:200 ou 1:500, consoante a dimensão da mesma, integrando as componentes referidas
nas alíneas 8) a 11);
13. Cópia do alvará de licença de edificação ou comprovativo da apresentação de comunicação prévia relativa à
construção referida na alínea11), ou quando se tratar de sanitário amovível, caracterização e documentação técnica
de referência;
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
(1) Se representante deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar.
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
14. Plano de segurança da feira, indicando os meios de combate a incêndios, os trajetos de evacuação e a colocação de
sinalética de aviso;
15. Fotografias a cores do terreno, tiradas das suas extremas, as quais devem ser devidamente esclarecedoras da situação
do mesmo;
16. Memória descritiva e justificativa da feira;
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17. Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a feira no
espaço;
18. Proposta de regulamento da feira, a aprovar pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º27/2013,
de 12 de abril, quando se trate da realização de uma feira por uma entidade privada, do qual conste nomeadamente:
         - As condições de admissão dos feirantes e adjudicação do espaço, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo
         20.º da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril;
         - As normas de funcionamento, incluindo normas para a limpeza célere dos espaços de venda, aquando do
         levantamento da feira;
         - O horário de funcionamento.
19. Planta, cortes e alçado, à escala 1:200, das instalações destinadas à entidade gestora da feira e às forças de
segurança, quando existente;
20. Cópia do alvará de licença de edificação ou comprovativo da apresentação de comunicação prévia, relativa à
construção referida na alínea anterior;
21. Licença especial de ruído, quando aplicável
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
(1) Se representante deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar.
O Requerente
DATA E ASSINATURA
Pede Deferimento
TOMA CONHECIMENTO
Informação e acesso ao tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD (EU) 2016/679)
A Câmara Municipal de Vizela, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos, informa o seguinte: 
Identificação e contactos
Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara de Municipal Vizela - Praça do Município, N.º 522, 4815-013 Vizela - Telefone: 253489630 - Email: geral@cm-vizela.pt 
Encarregado de Proteção de Dados: Praça do Município, N.º 522 4815-013 Vizela - Telefone: 253489630 - Email: dpo@cm-vizela.pt 
O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os mesmos são recolhidos e expressamente concedidos no presente requerimento.
Os dados pessoais são identificados claramente no presente requerimento.
Pode exercer o direito de acesso aos dados pessoais, designadamente: direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento dos dados, à limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e decisões individuais automatizadas, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados e de ser informado em caso de violação dos dados. 
Só com o seu consentimento partilhamos com terceiros os seus dados pessoais ou no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de interesse público/autoridade pública. 
Salvo indicação em contrário ou por motivos legais, os dados recolhidos apenas são conservados pelo período estritamente necessário à prossecução das finalidades do tratamento. 
O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.
Para mais informações sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados da Câmara Municipal de Vizela, consulte o nosso site em http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade ou no Balcão Único.
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