CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
Re gi sto d e En trada
Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Mafra

Requerimento n.º

/ 2 0 2

Guia n.º
Data

O Funcionário
/

/ 202

Valor

Nome/Firma: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CAE________________________________________________________________________
NIF: __________________

BI/CC: _________________

_______ Validade: ___________

Morada/Sede: _______________________________________________________________
Localidade: ______________________ Freguesia: __________________________________
Código Postal: _______-_____

_________________ Tel/Tlm: ________________________

E-mail: ________________@__________
Morada para efeitos notificação: _________________________________________________
Localidade: _______________________ Código Postal:______ - ____ __________________
Vem na qualidade de:
Empresário em nome individual

Sociedade/Empresa

Mandatário (conforme doc. anexo)

Outro

Apresentar a candidatura ao projeto de relevante Interesse Municipal, nos termos do Regulamento
de Concessão de Incentivos ao Investimento do Município de Mafra, aprovado em 21 de dezembro
de 2017 e publicado no Diário da República n.º 15/2018, Série II de 2018-01-22, requerendo para
o efeito que lhe seja concedida a atribuição dos seguintes benefícios:

Benefícios Fiscais de IMI

Redução ou Isenção de taxas

Benefícios Fiscais de IMT

Apoios procedimentais

Praça do Município ● 2644-001 ● Mafra
Telef.: 261 810 256 ● Fax: 261 810 130
e-mail: estrategia@cm-mafra.pt
Internet: www.cm-mafra.pt
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
1) Entidade Beneficiária
Denominação

NIF

;

Sede

;

Concelho

;

E-mail

; Telefone _____________;

Site

;

Fax

;

Data de Constituição ___ /___ /_____
2) Investimento do Projeto
Investimento Total

;

Investimento em ativos fixos tangíveis
CAE do projeto

;

; Principal atividade

;

3) Localização (projeto)
Endereço
Cód. Postal

;
-

; Concelho

;

4) Responsável pelo projeto (promotor)
Nome

Data de Nascimento

/

/

;

Cargo

;

E-mail

;

Telefone

; Telemóvel

;

Outro Resp. pelo projeto:_________________________________________________;

5) Número de postos de trabalho a manter ____________ e a criar
6) Tempo de Implementação do Projeto (Anos): _
Data prevista de início ___ /___ /_____

7) Possui edificação para o projeto? Sim

;
Data prevista de conclusão ___ /___ /____

Não

Se sim, referencie no quadro abaixo as instalações atuais.
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Unidade

Morada/Localização

8)

Ano de início da atividade: _

9)

Volume de negócios:

Concelho

N.º
Funcionários

Área (m2)
Coberta

Não Coberta

;
;euros

10) Resultados líquidos dos últimos três anos:
11) Previsão do volume de negócios anual:

_____________________

_____

euros;

12) Outras informações para instrução da candidatura

;

Documentos anexos:

□ Elementos Instrutórios devidamente preenchido, datado e assinado;
□ Declaração de Aceitação e Compromisso devidamente preenchido, datado e assinado;
□ Planta de localização;
□ Certidões comprovativas de situação regularizada perante as Finanças e a Segurança Social;
□ Fotocópia do cartão NIPC da sociedade;
□ Certidão da Conservatória do registo comercial ou código de acesso à mesma;
□ Declaração de início de atividade emitida pela administração fiscal;
□ Declaração com a indicação do nome completo dos administradores/gerentes das firmas, das
datas de nascimento, dos respetivos n.os dos cartões de identificação e prazos de validade;

□ Balanço e demostração de resultados relativos aos três últimos exercícios;
□ Fotocópia do modelo 22 do IRC dos três últimos exercícios;
□ IES (Informação Empresarial Simplificada) dos três últimos exercícios;
□ Fotocópia do modelo 3 do IRS (em caso de empresário em nome individual);
□ Estudo de viabilidade económica;
□ Plano de Atividades ou negócios a três anos, relativo à iniciativa empresarial a desenvolver;
□ Cópia do contrato promessa/escritura a realizar ou contrato de arrendamento;
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□ Caderneta predial do prédio objeto do pedido;
□ Certidão permanente do registo predial do prédio objeto do pedido;
□ Informação complementar que considere relevante para a instrução da candidatura.
□ Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail.
Pede deferimento,
Mafra, _____ de _________________________ de 202_
O Requerente _______________________________________________________
As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de documentos, nos termos do Artigo 256º do Código Penal

Política de Privacidade do Município de Mafra
O Município de Mafra assume o compromisso de proteger a privacidade e os direitos dos Titulares dos dados
pessoais, de acordo com a legislação em vigor, designadamente o Regulamento Europeu de Proteção de
Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679, estando a sua política de privacidade disponível para
consulta na página eletrónica, para onde se remete.
Responsável pelo tratamento:
O Município de Mafra é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos Titulares.
Finalidade do tratamento:
Os dados pessoais indicados são os mínimos necessários ao cumprimento das obrigações do Município,
conformando-se com as respetivas condições de licitude, quer as que resultem da lei (Código do Procedimento
Administrativo, Regime Jurídico das Autarquias Locais e/ ou legislação específica aplicável ao pedido
formulado), como as que resultem de obrigação contratual (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
Código dos Contratos Públicos e/ ou legislação específica aplicável), bem como as decorrentes de situações
de recolha fundamentada no interesse legítimo, no consentimento, na qualidade de autoridade pública de
que o Município está ou venha a ficar investido no decurso do procedimento e ou no interesse público, sempre
no âmbito das atribuições e competências do Município.
Partilha de dados pessoais:
O Município não partilha os dados pessoais com terceiros, salvaguardadas as exceções legalmente previstas.
Tempo de conservação:
O Município conservará os dados pessoais pelo período de tempo estritamente necessário à prossecução da
finalidade para a qual foram recolhidos e ou em conformidade com os prazos previstos na legislação aplicável
para o efeito.
Direitos dos Titulares:
Os Titulares poderão, a todo momento, aceder, atualizar, retificar, limitar, apagar e objetar ao tratamento,
sem prejuízo dos direitos do Município.
Quaisquer informações ou questões adicionais relacionadas com a Política de Privacidade poderão ser
dirigidas ao cuidado do ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE MAFRA através
de correio eletrónico (geral@cm-mafra.pt) ou por via postal (Praça do Município, 2644-001 Mafra).
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO
(nome)
contribuinte nº

, com morada na (Rua, Av.)

(nº/lote)

(andar)

(localidade)

Freguesia de

_______ com o telefone / telemóvel n.º

e-mail

(cód. postal)
Fax n.º ___________

nascido em

/_

/_

, portador do

Bilhete de identidade / Cartão de cidadão / Passaporte nº
em _____________válido até
Próprio

Elemento dos Corpos Gerente

/_

/_
Mandatário

emitido
, vem na qualidade de:
Empresário em nome individual

Outro (especificar)
Designação da Sociedade (caso aplicável)
NIPC

enquanto entidade promotora do projeto de investimento de Relevante

Interesse Municipal, previstos no Regulamento de Projetos de Relevante Interesse Municipal, vem
por meio deste declarar que:
São verdadeiras todas as informações constantes do formulário de candidatura e anexos;
Manterá afeto à respetiva atividade o investimento a realizar, bem como a sua localização
geográfica no Concelho de Mafra, durante um período mínimo de 10 anos, a contar da data
da realização integral do investimento;
Dispõe de contabilidade regularmente organizada de acordo com a normalização contabilística
e outras disposições legais em vigor para o respetivo setor da atividade;
Não se candidatou a apoios da mesma natureza para
investimento que integram a presente candidatura;

as

mesmas despesas de

Dispõe ou irá dispor de um sistema de controlo adequado à análise e ao acompanhamento
do projeto, nos termos requeridos;
Possui ou irá proceder à regularização do licenciamento da sua unidade industrial, nos termos
requeridos;
Manterá os postos de trabalho existentes à data da candidatura até ao final da vigência
do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais;
Tem a situação contributiva regularizada perante o Estado e a Segurança Social;
Encontra-se legalmente constituída e em atividade;
Tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ou outros tributos ao
Município;
Cumpre as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente
em matéria de licenciamento;
Apresenta condições de viabilidade económica auto sustentável a prazo;
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Possui capacidade técnica e de gestão para executar o projeto;
Os promotores comprometem-se a cumprir as regras de contratação pública e dos
normativos nacionais e comunitários em matéria de ambiente, igualdade de
oportunidades e concorrência;
Não iniciará o investimento até à data da notificação da aprovação prévia da concessão
de incentivos;
Não se encontra em estado de falência, de liquidação ou de cessação de atividade, nem
tem os respetivos processos pendentes;
O projeto de investimento não se encontra dependente de resultados de concursos
públicos ou de resolução de litígios em que o Estado ou o Município seja parte.

Mafra, _____ de _________________________ de 202_

O Requerente

____________________________________
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