SOCIEDADE DE
REABILITAÇÃO
URBANA DE VISEU

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Viseu e Viseu Novo SRU

Registo n.º
Data do Registo

PROGRAMA ‘REVITALIZAR A RUA DIREITA’
REQUERIMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS

1.IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (preenchimento obrigatório)
Nome
Domicílio/Sede
Código Postal:

Freguesia:

-

N.º de identificação fiscal

N.º de identificação civil

Telefone

Telefax
Endereço Eletrónico

Arrendatário

Na qualidade de:

Proprietário

Sob a seguinte forma:

Sociedade Comercial sob qualquer forma
Empresa em nome individual

2.LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO (preenchimento obrigatório)
Localização:
Indicação do nº de matriz predial:

U-

3.DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DO APOIO (preenchimento obrigatório)
Descrição da finalidade a que se destina o apoio, com indicação da atividade desenvolvida ou a desenvolver:
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4.SOLICITA-SE: (assinalar a(s) opção/opções pretendida(s). Estas podem ser cumuláveis).
A atribuição de incentivo(s), para efeitos de:
a) Apoio ao arrendamento em “Lojas”

Majoração em 10%?

NOTA: Este apoio não poderá ultrapassar os 3.500€/ano.

Área do espaço:

m2

b) Apoio à modernização e requalificação de “Lojas”

(concedido apenas uma única vez)

Majoração em 10%?

NOTA: Este apoio não poderá exceder os 5.000€.

Execução de obras de modernização e/ou requalificação

Aquisição de equipamentos

Realização de ações materiais de promoção e marketing

c) Acesso gratuito à plataforma municipal “Viseu Compra Aqui” (acesso gratuito com duração de 1 ano)

5.PRAZO PREVISTO (preenchimento obrigatório)
Prazo previsto para o início e execução da(s) iniciativa(s) ou projeto(s) a que se refere o pedido de apoio(s):

6.DOCUMENTOS A ANEXAR:

Cópia do Documento de Identificação do Requerente:
Empresas em nome individual: Cópia da Declaração de Início de Atividade
Sociedades: Certidões da Conservatória do registo comercial emitida há menos de 1 ano ou código de
acesso à certidão permanente; Cartão de cidadão/Bilhete de Identidade do(s) representantes(s) legal(is)
Cópia da Certidão do Registo Predial
Cópia da Caderneta Predial
Cópia do contrato de arrendamento (se arrendatário).
Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a contribuições para a Segurança Social
Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a impostos devidos à Autoridade Tributária
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7. AUTORIZAÇÃO – TRATAMENTO DE DADOS:

O novo Regulamento Geral da Proteção de Dados, que entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018, exige um
consentimento informado e livre sobre a recolha e tratamento de dados dos cidadãos.
A responsável pelo tratamento destes dados é a Viseu Novo SRU (telef.: 232 448 098; geral@viseunovo.pt).
A Viseu Novo SRU conservará os seus dados pelo período necessário e de acordo com as imposições legais,
nomeadamente os prazos de conservação arquivística.
Estes dados poderão ser colocados à disposição de terceiros, prestadores de serviços, organismos públicos e
quaisquer outras entidades, apenas e só na medida do estritamente necessário ao cumprimento das obrigações
legais.
Declaro para os devidos e legais efeitos, que autorizo a recolha, o tratamento, a detenção e a integração
em bases de dados, dos meus dados pessoais anexos, que se destinam exclusivamente ao pedido
solicitado através do presente requerimento.
O requerente

8. PEDE DEFERIMENTO
Declaro, sob compromisso de honra, em manter afeto à respetiva iniciativa o/s apoio/s descritos.

a conceder;
Declaro, sob compromisso de honra, a veracidade dos elementos constantes do requerimento.
Viseu, _______ de ____________________ de _________
O requerente
____________________________________________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
A assinatura do requerente foi confirmada pela exibição do documento de identificação
N.º documento

Data de validade

OBSERVAÇÕES

O Técnico de atendimento

Data
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