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Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Loulé 

REQUERIMENTO 

☐ Novo Pedido 

☐ Pedido de Renovação 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE OU REPRESENTANTE  

Nome* _______________________________________________________________________ 

Estado Civil _______ CC/BI* ____________________ NIF* ________________________ 

Emitido pelo Arquivo de Identificação de ____________ Validade até * ____ - ____ - _______ 

Morada* ______________________________________________________________________ 

Freguesia* _____________________ Cód. Postal* ______ - _____   _______  

Telemóvel (1)  
___________________ E-mail  

____________________________________________ ___________________ 

Na qualidade de: ☐ Próprio ☐ Representante ☐ Advogado 

☐ Sócio-Gerente/ Gerente/ Administrador/ Diretor ☐ Outro _____________________ 

Os dados de identificação do requerente coincidem com 

os do titular:  

☐  Sim (Passe ao campo 2) 

☐  Não (Preencha o campo 1.2.) 

Preencha de forma legível e sem abreviaturas; * - preenchimento obrigatório; (1) Indicar pelo menos um 
contacto telefónico. 

 

1.2.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR 

Nome / Entidade* ______________________________________________________________ 

Estado Civil _________ CC/BI* ___________________ NIF / NIPC* ___________________ 

Emitido pelo Arquivo de Identificação de _____________ Validade até* ____ - ____ - _______ 

Morada / Sede* ________________________________________________________________ 

Freguesia* ____________________________ Cód. Postal* _______ - _____  ________ 

Telemóvel (1)      
____________ E-mail  

___________________________________________________ ____________ 

☐ Pessoa Singular  

☐ Pessoa Coletiva  

Preencha de forma legível e sem abreviaturas; * - preenchimento obrigatório; (1) Indicar pelo menos um 

contacto telefónico. 
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2.  EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

 

Zona balnear: ___________________________  

   

Vem requerer a V. Exª., que seja concedida licença para o exercício da atividade de vendedor ambulante 

tipo “saco às costas”, no Domínio Público Marítimo, 

no período de ____ - ____ - _______ a ____ - ____ - _______ 

do produto (identificar o produto a comercializar)______________________________________________ 

 

 
3. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A APRESENTAR 

 
☐ Fotocópia do Cartão do Cidadão (ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte). 

☐ Procuração (aplicável no caso do titular fazer-se representar). 

☐ Comprovativo de comunicação previa do exercício de atividade comercial, DGAE.  

☐ Comprovativo de entrega da declaração de início de atividade ou apresentação do último comprovativo 

de entrega de IRS. 

☐ Comprovativo de que os produtos alimentares são provenientes de estabelecimentos dotados de sistema 

de segurança alimentar, HACCP, que poderá ser apenas a implementação de pré-requisitos. 

☐ Certidão da situação tributária regularizada, pela Autoridade Tributária e Aduaneira. 

☐ Declaração da situação contributiva regularizada perante a Seguranç0 a Social. 

☐ Registo Criminal. 

  

O requerente fica sujeito à apresentação de documentos e/ou informações adicionais, se a Câmara Municipal 
enquanto entidade licenciadora, o solicitar para uma melhor análise do pedido. 

O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal 

caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à 

verdade. 

PROTEÇÃO DE DADOS 

Tanto para novos pedidos, como para renovações: 

☐ Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art. 6.º, n.º 1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados 

por parte do Município de Loulé, no âmbito do presente formulário. 

☐ Autorizo que os meus dados sejam utilizados para envio de comunicação institucional.  
 

☐ Autorizo que todas as notificações e informações referentes a este processo sejam efetuadas via 

correio eletrónico para o e-mail _____________________________________ . 
  

Assinatura conforme o CC/BI   

Pede deferimento, 
 

Loulé, ____ - ____ - _______ 
 

O/A Requerente, 
 

 

 

………………………………………………………….. 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

____________________________________________, titular do cartão de cidadão n.º _________________, 

válido até ____ - ____ - _______ residente em _________________________________________________, 

declara sob compromisso de honra que: 

a) A venda ambulante e a comercialização de produtos alimentares na praia, deve obedecer às regras 

que asseguram a qualidade dos produtos e cumprir as exigências da autoridade de fiscalização do 

setor alimentar, devendo: 

a.1) Manter todos os utensílios, unidades móveis e objetos intervenientes na venda em rigoroso 

estado de apresentação, arrumação, asseio e higiene; 

a.2) Conservar e apresentar os produtos que comercializem nas condições de higiene e 

sanitárias impostas ao seu comércio por legislação aplicável. 

b) Para o caso da venda de produtos alimentares, o requerente deverá garantir que estes são 

transportados e acondicionados em equipamento adequado próprio para transporte de alimentos, que 

devem ser mantidos limpos e em boas condições, a fim de proteger os géneros alimentícios de 

contaminação;  

c) Os produtos comercializados devem ser provenientes de estabelecimentos de fabrico devidamente 

licenciados pelo sistema de segurança alimentar (HACCP); d) O titular da licença obriga-se a cumprir 

todas as leis e regulamentos aplicáveis e a munir-se de todas as licenças e autorizações exigíveis 

por outras entidades e legislação em vigor, nomeadamente, o cumprimento da legislação laboral e 

quando aplicável, obtenção de licença para exercício da atividade comercial;  

d) Os vendedores ambulantes e os seus colaboradores devem ser portadores, nos locais de venda, da 

licença de autorização e demais documentações previstas na lei para a atividade em questão, 

devendo exibi-la sempre que solicitada por autoridade competente;  

e) Qualquer produto exposto para venda ao consumidor deve exibir o respetivo preço, sendo a sua 

afixação regulada pelo Decreto-Lei n.º 138/90, de 26 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/99, 

de 13 de maio; 

f) No final do exercício de cada atividade, não deixar na praia, ou área imediata, detritos, restos, caixas, 

materiais ou resíduos semelhantes, depositando-os nos recipientes destinados a esse efeito. 

g) Fazer-se acompanhar de faturas comprovativas da aquisição de produtos para venda ao público, nos 

termos previstos no Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado;  

h) Exercer a atividade apenas na área correspondente, não ultrapassando os seus limites; 

i) Comportar-se com civismo e correção ética nas suas relações com os outros vendedores, entidades 

fiscalizadoras e com o público em geral; 

Declara ainda que tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a participação 

às entidades competentes para efeitos de procedimento penal. 

Assinatura: __________________________________________________          Data: ____ - ____ - _______ 
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