
Designação

STAND (Artesanato Local) 3mx2m 25,00 €

STAND (Artesanato Nacional) 3mx2m 40,00 €

STAND (Artesanato Internacional) 3mx2m 100,00 €

STAND (9m2) 3mx3m 75,00 €

STAND (18m2) 3mx6m 150,00 €

ÁREA LIVRE m2 7,50 €

Designação

Taxa

1,50 €

Taxa

1 250,00 €

500,00 €

500,00 €

150,00 €

250,00 €

250,00 €

150,00 €

200,00 €

150,00 €

Taxa

2,50 €

2,50 €

2,50 €

        a) Tômbola 

1. Setor de vendedores diversos/lugares de terrado

2. Setor de divertimentos e jogos

3.1. Doçarias, aperitivos e guloseimas

         a) Divertimentos diferentes entre si

         b) Divertimento de suspensão (elásticos)

2.3. Divertimentos infantis (com e sem movimento utilizados por crianças)

         a) Pista de carros de choque

         b) Outro tipo de divertimento para adultos

        b) Tiro ao alvo

   FICABEIRA - FEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL E AGRÍCOLA DA BEIRA SERRA E 

FEIRA DO MONT’ALTO
TABELA DE PREÇOS DE PARTICIPAÇÃO E TAXAS DE OCUPAÇÃO

(ANEXO III) 

Nos valores constantes da presente tabela, acresce I.V.A. à taxa legal em vigor

        a) Rebuçados, gomas, torrão de alicante (m2)

        b)Gelados, pipocas e algodão doce (m2)

        c) Outro diferente (m2)

Preço por m2

FEIRA DO MONT'ALTO

FICABEIRA

Preço

Vestuário, calçado, malas, quinquilharias, bijuterias, brinquedos, artesanato Nacional e Internacional,

tapeçaria, plásticos, louças, artigos para o lar, ferragens e ferramentas, móveis, pipos e vasilhames.

2.1. Divertimentos para adultos (com movimento utilizado por adultos)

2.2. Divertimentos familiares (com movimento utilizado por crianças)

        a) Pista de carrinhos de choque

        b) Carrocel

        c) Insuflável  

3. Setor de restauração e bebidas

2.4. Divertimentos Jogos - jogos com prémios (tômbola e habilidade)



2,50 €

100,00 €

Taxa

2,00 €

2,50 €

Taxa

500,00 €

taxa

200,00 €

200,00 €

Taxa

400,00 €

Preço

20,00 €

30,00 €

5,00 €

10,00 €

30,00 €

20,00 €

50,00 €

150,00 €

50,00 €

50,00 €

  h) Fritadeiras elétrica

  i) Forno elétrico   

  a) Valor base de licitação

  a) De 01 a 10 lâmpadas   

  b) De 10 a 15 lâmpadas   

  c) Mais de 15 lâmpadas, acresce 5,00 € de 5 em 5 lâmpadas

  d) Arcas frigoríficas ou frigoríficos  (unidade)

8. Preços pelo fornecimento de energia elétrica

  e) Máquina de gelados (unidade)

  f) Máquina elétricas de pipocas (se for elétrica) 

  g) Máquina de café

  a) Valor base de licitação por espaço

a) Valor base de licitação por espaço para venda de cerveja, águas e

refrigerantes

   b)Valor base de licitação por espaço para venda de bebidas brancas

a) Roullotes/bares de pão com chouriço, hambúrgueres, cachorros,

kebab, sanduiches, bifanas, bolos tradicionais, coscoreis, cafés, bebidas e

similares (m2)

4. Área de esplanadas

5. Restauração com mostra gastronómica

6.  Bares na zona de espetáculos

7. Tenda eletrónica

3.2. Comidas e bebidas

  j) Máquina de amassar farinha

      b) Farturas, churraria e seus derivados (unidade)

  a) Área de esplanada de roulottes de farturas( m2)

  b) Área de esplanada diversa (m2)






