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Formulário De Candidatura À Aquisição De Lotes Ou Prédios Para Instalação De 
Atividades Económicas 

A que se refere o artigo 9.º do regulamento municipal de aquisição de lotes ou prédios para instalação de atividades 

económicas 

 
Reg. n.º   

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal 

Processo n.º   

Registado em   

O Funcionário    

 

REQUERENTE 

Identificação do promotor do Projeto _______________________________________________________________________________________, 

na qualidade de representante legal de______________________________________________________________________________________ 

com o número de identificação fiscal _________________________ com sede em _____________________________________________ 

_____________________________________________________,pretendendo candidatar-se à atribuição de lote / prédio (riscar o 

que não interessa) nº       __________________________ sito ___________________________________________________________________, 

informa o seguinte, nos termos do disposto no artigo 5º e no nº 2 do artigo 9º do Regulamento Municipal 

de Aquisição de Lotes ou Prédios para instalação de Atividades Económicas 

Telefone __________________Telemóvel _______________________E-mail _____________________________________________________________

 

PEDIDO 

a) O projeto a desenvolver consiste no seguinte    _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

estimando-se a criação/manutenção (riscar o que não interessa) de __________ postos de trabalho. 

b) Demonstra-se sumariamente que o projeto a desenvolver tem viabilidade económica e financeira 

uma vez que    ___________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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PEDIDO 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

(se considerar útil pode juntar documentos). 

c) A  estimativa  do investimento  a  realizar   é   de _______________,00 €. 

_______________________________________________________________________________________ 

 (importância por extenso) 

d)  Tendo tomado conhecimento do preço base do  lote / prédio,  dispõe-se  a  pagar  pelo  mesmo  o 

montante  de    _______________,00 € (_____________________________________________________).

                                 (algarismos)                                             (montante por extenso) 

Declara, na qualidade de representante legal da Empresa ________________________________________

_______________________________________________________________________________________   

, que cumpre as normas e legislação nacional em vigor, nomeadamente em matéria de licenciamento para 

a atividade requerida, bem como os requisitos do Regulamento Municipal de Aquisição de Lotes ou Prédios 

para Instalação de Atividades Económicas. 

Mais declara que a empresa que representa possui capacidade legal para o exercício da atividade que 

pretende instalar no imóvel a adquirir e não se encontra em estado de falência, de liquidação ou de cessação 

de atividade, nem tem pendente o respetivo processo.  

 

GESTOR DE PROCEDIMENTO 

Nome  

Telefone  Email  

Observações  

 
O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste 

falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Pede deferimento, 

Viana do Alentejo,    ________/________/________ 

  

 O Requerente/  O Representante, 
 Validei a conformidade da assinatura de acordo 

com o documento exibido. 

  

 

 
  

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o 

mesmo não souber ou não puder assinar) 

 (O Funcionário) 
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ELEMENTOS A EXIBIR/ENTREGAR 

Para o efeito, junta os elementos que se elencam: 

 Comprovativo da situação regularizada perante a Segurança Social; 

 Comprovativo da situação regularizada perante a Autoridade Tributária (Finanças); 

 Comprovativo de inexistência de dívida ao Município de Viana do Alentejo. 

 

 Outros ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOTA: O requerente deve organizar os documentos pela ordem supra, com numeração de páginas de forma sequencial e 

devidamente rubricadas. 

 
 
 
 
 


