TABVA
FEIRA ANUAL DE SAO MARTINHO

Adenda ao Edital
----

RICARDO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA CRUZ, Presidente da Cámara lvlunicipal

de Tábua:

---------

------- TORNA PÚBLICO, que de acordo com o plasmado no artigo 21.", n o 2, alínea a),
subalínea ii), do Regulamênlo do Comercio

a Retalho não Sêdentário do

Tábua, a tradicional FEIRA ANUAL DE SÃO N,4ARTINHO ,

nOvgmbfO de 2021

ià

realizarse no aia í

l\.4ais

4 dg

(domingo), no Recinto de Feiras e Eventos, considerando a

vontade mêniíestada pelos Agentes Económicos da Feira l\,4ensalde Tábua

----

l\,4unicípio de

--

se informa, que serão aplicadas as seguintes taxas de terrado e de atnbuição

de espaço de venda concedida por tempo determinado, de acordo com o disposto

no

Anexo l, Quadro XXXVI, do Regulamento I\,4unicipal de Taxas e Outras Recêitas:-------------

Taxa

EBpaços

Taxa

Entradâ ê

Atribuição

Aprêciação

Espâço/Têrrâdo
Sêtoí Ferragens e DecoÍação

D2l D3

(axa) 22,40 €

v2 ty3 tv7

(8X6) 16,80 €

D1 I

v30IY20
(10x6) 21,00 €
SetoÍ Têxlêis

Í7 tÍa tr9

(8X6) 16,80 €
20,00 €

A13
(8X6) 16,80 €

SetoÍ

Restauração

R1

/R2

l8x8) 22,40 €

/Géneros AlmentÍcios

I
Di3 I

Participanles Ocâsonâis I Di1

Di2 I
Di4 l

(2X6)4,20 €
pagamenlo)

Di5 / Di6

112

TABVA

----

Perante o exposto, os feirantes intêrEssados deverão dirigir-se ao Balcão Único,

sito na Câmara l\,4unicipal de Tábua, entíe os dias 25 a 29 de outubro, das 09 horas às 16
horas, a fim de rêseNarem o lugar a ocupar na Feira Anual de São l\.4artinho

------- A reserva só sêrá efetivada mediante o pêgamento do valor supracttado, sendo que
deverão fazer-se âcompanhar de declaração de início de atividade, cartão de feirãntê ou

mêrê comunicação prévia, cartão de cidadão/bilhete de identidade e documento único
automóvel da viatúra a utilizar no recinto da feira para o transporte e venda de mêrcadoria.-

----

AleÍta-se para o facto de que o lecinto da feira estará dividido por setor de atividade

e terá limilação de lugares. -----------'---------

------ Mais se informa, que no que respeita ao lugar dos Íeirantes mensais, êstes deverão
ocupar os seus respetivos lugares

----

E, para constar, se publica este Edital, e outros de igual teor, que vão ser aÍixados

nos lugares públicos do costume e na página eletrónica do Município www cm{abua pt.

---

Paços do N4unicípio dê Tábua, 20 de outubto de 2021.

I\,4unicipal,
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