LUGAR EM FEIRA/MERCADO ATRIBUIÇÃO/CEDÊNCIA/MUDANÇA/CANCELAMENTO

FORMULÁRIO
ONLINE

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS (aplicáveis apenas aos pedidos de ocupação permanente com inscrição em sorteio)
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.
1. Certidão de não dívida à Autoridade Tributária.
2. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
2.1. _________________________________________________________________________________________________
2.2. _________________________________________________________________________________________________
2.3. _________________________________________________________________________________________________
2.4. _________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS (aplicáveis apenas aos pedidos de cedência/mudança/cancelamento)
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.
1. Memória descritiva do projeto a desenvolver, caso a cedência de lugar em mercado não seja a favor do cônjuge ou
descendência em 1.º grau linha reta.
2. Curriculum profissional caso a cedência de lugar em mercado não seja a favor do cônjuge ou descendência em 1.º grau
linha reta.
3. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
3.1. _________________________________________________________________________________________________
3.2. _________________________________________________________________________________________________
3.3. _________________________________________________________________________________________________
3.4. _________________________________________________________________________________________________

OBSERVAÇÕES
a) Com a apresentação dos requerimentos online no Portal do Munícipe usufrua dos benefícios (redução ou isenção do valor das
taxas devidas) previstos no Artigo G/20.º do Código Regulamentar do Município do Porto.
b) Os formulários e o Código Regulamentar do Município do Porto podem ser consultados em www.cm-porto.pt » Portal do
Munícipe. Para qualquer esclarecimento poderá, ainda, contactar a Linha Porto. através do seguinte número: 220 100 220.

Informações - Gabinete do Munícipe:
Linha Porto. 220 100 220 - 2.ª a 6.ª feira – 9h00/19h00
Serviço de Atendimento Online / Portal do Munícipe: https://portaldomunicipe.cm-porto.pt
Serviço de Atendimento Presencial: Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto
Horário de Inverno (outubro a maio): 2.ª,3.ª,5.ª,6.ª feira – 9h00/17h00; 4.ª feira – 9h00/20h00
Horário de Verão (junho a setembro): 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00
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