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PROJETOS ECONÓMICOS DE INTERESSE MUNICIPAL 
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s ENTRADA N.º   
REQUERIMENTO N.º                   Exma Senhora 
DATA:                   Presidente da Câmara Municipal de 
PROCESSO N.º                   Vila do Conde 
O FUNCIONÁRIO   

 

CONTRIBUINTE OU PESSOA COLETIVA N.º:

NOME OU DENOMINAÇÃO:

DOMICÍLIO OU SEDE:

CÓD. POSTAL: FREGUESIA: CONCELHO:

TELEFONE/TELEMÓVEL: E-MAIL:

NOME DO REPRESENTANTE DA PESSOA COLETIVA:

Para efeitos de Avaliação e Análise do projeto de investimento junta a seguinte documentação:                

                 1. Comprovativos das condições de elegibilidade (art. 3º do Regulamento)

                 3. Cópia do Contrato Promessa do negócio a realizar (art. 11º)

                 1.5 Declaração de compromisso de honra assinada pelo promotor, conforme modelo (alínea c) d) e e) do art. 3º)

     -

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

PEDIDO:

Na qualidade de PROMOTOR de um projeto de investimento a ser instalado em…………...…………………………………

requer a V.ª Ex.ª o RECONHECIMENTO DE ESTATUTO DE "PROJETO ECONÓMICO DE INTERESSE MUNICIPAL", bem

como o seguinte benefício fiscal que se lhe encontra associado:

Isenção, total ou parcial das taxas previstas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras

Receitas Municipais, devidas pela aprovação de operações urbanísticas de edificação e respetiva util ização,

necessárias à atividade prevista no projeto de investimento;

Isenção, total ou parcial do pagamento de Imposto Municipal sobre Transmissões de Imóveis (IMT), relativo

a imóveis adquiridos pela entidade beneficiária para a atividade prevista no projeto de investimento;

Isenção, total ou parcial do pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), por um prazo não

superior a cinco anos, relativo a imóveis propriedade da entidade beneficiária, util izados na atividade prevista

no projeto de investimento;

                 1.1 Certidão Permanente da Conservatória do Registo Comercial da entidade promotora, CC e NIF do representante;

                 1.2 Registo Criminal dos orgãos sociais da administração, direção ou gerência que se encontrem em funções;

                 1.3 Certidão comprovativa de se encontrar regularizada a situação relativamente às contribuições para a Segurança Social;

                 1.4 Certidão, emitida pela Autoridade tributária, comprovativa da situação regulariada relativa a dívidas por impostos;

Pede deferimento,

Vila do Conde, _____/_____/_________                     O requerente ou representante:____________________________

                 1.6 Declaração de início de atividade, ou documento similar.

2. Declaração de compromisso do número de postos de trabalho a criar com o presente projeto de investimento (alínea a)

do n.º 1 do art. 7º), bem como documentação comporvativa dos procedimentos associados ao processo de seleção de recursos

humanos.

                 4. Plano de Negócios ou Estudo de Viabilidade Económica (art. 5º)

DATA E ASSINATURA:

Atendendo ao teor do pedido, declaro sob compromisso de honra o cumprimento integral das condições do

Regulamento, anexando os devidos comprovativos.



 

 

(Modelo de Declaração) 

DECLARAÇÃO 

(a que se refere a alínea c) d) e e) do art. 3º e a alínea a) do art. 7º do Regulamento de 

Projetos Económicos de Interesse Municipal) 

 

1 – ...................................................... (nome, número de documento de identificação 

fiscal, morada) na qualidade de representante legal da 

…………………………………………...(firma, número de identificação fiscal e sede), tendo 

tomado inteiro e perfeito conhecimento do REGULAMENTO DE PROJETOS 

ECONÓMICOS DE INTERESSE MUNICIPAL, declara, sob compromisso de honra, que a 

empresa beneficiária dispõe de contabilidade organizada de acordo com o SNC e que se 

compromete a manter afeto à respetiva atividade o investimento a realizar, bem como 

manter a localização geográfica pelo período mínimo de dez anos, a contar da data da 

realização integral do investimento. 

 

2 – Declara também que o projeto de investimento atingirá um montante de 

investimento no valor de …………………. milhares de euros. 

 

3 – Declara também que o projeto de investimento criará …… novos postos de trabalho, 

conforme o plano de negócios e devidamente fundamentado com a documentação 

anexa relativa ao processo de seleção de recursos humanos. 

 

 

(Local), (data) 

 

 

(Assinatura) 

 

 

 


