
 
 

NOTA: CHAMAMOS A ATENÇÃO PARA A NECESSIDADE DE UMA LEITURA ATENTA E 
ATEMPADA DO REGULAMENTO  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO FEIRA DE SANTA IRIA 2022 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Ambifaro, 

Nome________________________________________________________________________ 

Morada ou Sede________________________________________________________________ 

Código Postal__________________________________________________________________ 

NIF__________________________________________________________________________ 

C.C.__________________________________________________________________________ 

Telefone______________________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

Inscrição no ramo de atividade (de acordo com o Regulamento, alínea 2.2) ________________ 

Área pretendida para exercer a 
atividade__________________________________________m2 

Potência elétrica necessária para o exercício da atividade de: 

Bares com esplanada____________________________________________________________ 

Bolo do caco roulotte____________________________________________________________  

Requer a V.ª Ex.ª que considere o seu pedido de inscrição para, no período de 
funcionamento da Feira de Santa Iria 2022 a realizar em Faro, exercer a atividade 
mencionada, comprometendo-se a respeitar as Leis, posturas e regulamentos vigentes nesse 
Município, bem como o estipulado pelo Regulamento da Feira e as determinações da 
Fiscalização. 

Informo ainda que, a(s) pessoa(s) autorizada(s), a exercer(em) a atividade no espaço que me 
será concedida, é/são a(s) constante(s) da relação seguinte: 

Nome________________________________________________________________________ 

Cônjuge ___ Descendente____ Funcionário_____ N C.C._______________________________ 

Nome________________________________________________________________________ 

Cônjuge ___ Descendente____ Funcionário_____ N C.C._______________________________ 

Mais declaro que autorizo a Ambifaro- Gestão de Equipamentos Municipais E.M., de acordo 
com o R.G.P.D. a utilizar os dados que constam nesta ficha para contacto futuro no âmbito 
deste e de outros eventos, divulgação e publicidade nomeadamente em sites, redes sociais e 
suportes físicos de promoção e, facultar a terceiros os referidos dados, sempre que 
solicitados, no âmbito na nossa atividade  

Faro,_____de _________________ de 2022 

                  O Requerente 

pfilipe
Texto digitado
_______________________________________________________
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      __________________________________ 

A SUA FICHA DE INSCRIÇÃO DEVE SER PREENCHIDA CORRETAMENTE 

 

Utilize maiúsculas. Não abrevie o seu primeiro e último nome. 

Indique-nos corretamente números de telefone e de telemóvel. São elementos importantes 
para um contato rápido. 

Preencha rigorosamente o espaço para identificação fiscal. 

Os seus elementos de inscrição devem ser precisos e deverá preencher todos os campos 
aplicáveis. 

No espaço destinado à relação de pessoas que legal e regularmente podem exercer a atividade 
no espaço que eventualmente lhe vier a ser concedido, além do nome (para o que deve seguir 
as regras já anunciadas de não abreviar o primeiro e último) deve indicar com X nas 
quadrículas para esse efeito destinadas, se se trata de cônjuge (marido/mulher); descendente 
direto (filho/filha) ou empregado. 

Terá que fazer prova legal destas situações, caso lhe seja solicitado pelas autoridades 
competentes. 

 Por último deverá datar a ficha de inscrição e assina-la conforme assinatura do seu 
documento de identificação. 

Não deve esquecer os documentos a anexar, nomeadamente cópia do documento 
comprovativo de inscrição na atividade com indicação expressa do C.A.E. (nos casos previstos 
no regulamento), declaração de não-divida à Segurança Social, declaração de não-divida à 
Autoridade Tributária. 

As fichas de inscrição para os lugares de divertimentos – e outros que se venham a entender 
por necessários – deverão fazer-se acompanhar da fotografia do equipamento respetiva 
(recinto itinerante), bem como do certificado de inspeção, memória descritiva, apólices do 
seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais de grupo e termo de responsabilidade 

O envio deve ser feito obrigatoriamente por correio registado com aviso de receção. Os 
comprovativos do envio através desta forma, servirão de comprovativo de receção.  

Atenção: 

Deve ser enviado por correio registado com aviso de receção, um envelope formato A4 
contendo os seguintes elementos: a ficha de inscrição devidamente preenchida com os 
documentos solicitados, um envelope A5 contendo a proposta, devidamente preenchido no 
exterior e um terceiro envelope A 5 com o cheque caução. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES 

LEIA O REGULAMENTO 




