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Município de Macedo de Cavaleiros 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMÉRCIO TRADICIONAL 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

 

Nome                                                                           

Código Postal  /             Freguesia    Concelho                       

Tel.                                              Telm.                                                               

 

2 - DADOS DA ENTIDADE PROMOTORA/BENEFICIÁRIO 

 

Designação do estabelecimento comercial                                                                     

Atividade    CAE (Código Atividade Económica)                                                             

Morada (Sede)                                                                        NIF (Número de Identificação Fiscal)                          

Nome do Representante do estabelecimento comercial                                                                    

Contacto (e-mail)                                                                                                                                                   

Nos termos do artigo 63.º do Código Procedimento Administrativo autorizo que todas as notificações me sejam efetuadas para o endereço de 

correio eletrónico indicado.  

Tipologia da Entidade Promotora/Beneficiário: 

Sociedade sob qualquer forma 

Empresário em nome individual 

Cooperativa 
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3 – DOCUMENTAÇÃO 

 

Para instrução e avaliação do pedido anexa-se a seguinte documentação: 

 

Certidão comercial permanente do estabelecimento comercial 

Certidão da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social 

Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante a Autoridade Tributária 

Certidão comprovativa da situação regularizada perante o Município de Macedo de Cavaleiros 

Declaração, sob o compromisso de honra, sobre a veracidades dos elementos constantes no requerimento 

Declaração que ateste o solicitado no artigo 6.º, n.º 3 do Regulamento Municipal 

 

      Nota: Nos termos do artigo 8.º do citado Regulamento Municipal, a Câmara Municipal reserva-se no direito de solicitar informação 

complementar que tiver por conveniente para efeitos de admissão e de apreciação do pedido. 

 

 

 

4 - APOIO A QUE SE CANDIDATA 

 

Apoio à instalação, indexado à renda do estabelecimento, tendo por base um contrato de arrendamento previamente celebrado. 

Este apoio traduz-se numa comparticipação mensal a fundo perdido de 5,00€/m2 de área útil de venda do estabelecimento, 

não podendo o mesmo ultrapassar os 200,00€ por cada estabelecimento comercial, com a duração máxima de 6 meses, contados 

desde a data da instalação/laboração. 

 

Apoio à modernização e requalificação de espaços existentes. Os apoios à modernização e requalificação traduzem-se em 

estudos e apoio na elaboração de candidaturas; obras de instalação, beneficiação e/ou requalificação; investimento em 

equipamentos; ações materiais de promoção e marketing, não podendo ultrapassar os 2.000,00€.   

 

Apoios de caráter não reembolsável para fazer face a componente não financiada de programas comunitários de apoio à 

modernização do comércio tradicional. O apoio é concedido uma única vez e não poderá ultrapassar os 1.000,00€. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

5 – DESCRIÇÃO DO PROJETO QUE JUSTIFICA O APOIO SOLICITADO 

Descrição da finalidade a que se destina o(s) apoio(s), com indicação da atividade desenvolvida ou a desenvolver, do número de novos 

postos de trabalho a criar e natureza do vínculo, bem como do prazo previsto para o início e execução das iniciativas ou projetos a 

que se refere o pedido de apoio.  

Deve demonstrar a sua capacidade de realização dessas iniciativas ou projetos, mediante a indicação das atividades já desenvolvidas, 

experiência profissional, formação profissional e/ou outros elementos que considere convenientes.  

Deverá, ainda, indicar o horário previsto para funcionamento da atividade e fazer uma descrição de como pretende divulgar.  

Em alternativa pode juntar documento autónomo que justifique o projeto. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
TERMOS E CONSENTIMENTOS 
Ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que presto ao Município de Macedo de Cavaleiros o meu consentimento 
informado, esclarecido e livre para a recolha, tratamento e fornecimento a terceiros dos dados pessoais constantes neste formulário, nos seguintes 
termos:  
a) Os dados pessoais fornecidos são tratados por serem indispensáveis à prestação do pedido solicitado;  
b) Os meus dados (dados pessoais, documento(s) anexo(s)), fornecidos neste formulário, possam ser processados pelo Município de Macedo de 
Cavaleiros, no âmbito da gestão do processo e para os efeitos inerentes ao pedido solicitado.  
c) Os dados recolhidos poderão ser transmitidos às entidades subcontratadas que possam intervir no âmbito deste pedido ou, ainda, às entidades para a 
qual a respetiva legislação remeta.  
d) A qualquer momento poderei exercer os direitos de acesso, de retificação, de apagamento e de limitação do tratamento dos dados pessoais, através 
de comunicação escrita ao Encarregado de Proteção de Dados, pelo correio eletrónico geral@cm-macedodecavaleiros.pt, não comprometendo a licitude 
do tratamento que, entretanto, tenha sido efetuada aos dados, com base no presente consentimento. Tenho, ainda, direito de apresentar reclamação a 
uma autoridade de controlo. 
e) Os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo período previsto no Regulamento Arquivístico das Autarquias Locais em vigor. 
f) Os dados constantes do formulário sejam guardados no sistema de informação central da autarquia, possibilitando associar a presente informação aos 
meus processos existentes no Município de Macedo de Cavaleiros. 
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6 - DATA E ASSINATURA 

 

Pede Deferimento.  

Assinatura _________________________________________ 

 

 

 

Data ___ /___ /_______ 

 


