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* Preenchimento obrigatório

Ao abrigo do Edital n.º 809/2020, referente ao Regulamento de Concessão de Incentivos ao Investimento do Município de Esposende, e 
demais legislação aplicável, vem requerer a V. Exa os seguintes incentivos: 

 1. Isenções totais ou parciais, relativamente às taxas municipais;

2. Concessão de benefícios fiscais nos impostos a cuja receita o Município tenha direito, nos termos da lei e do presente regulamento 
e reconhecidas como de interesse para o desenvolvimento local pela Assembleia Municipal;

3. Realização ou comparticipação de infraestruturas inseridas em áreas prioritárias de desenvolvimento económico e incluídas em 
orçamento ou reconhecidas como de interesse para o desenvolvimento local pela Assembleia Municipal;

4. Cedência parcial e temporária de espaços e equipamentos de apoio administrativo;

5. Redução das tarifas variáveis que incidem sobre o consumo de água da rede pública de abastecimento e/ou do volume de águas 
residuais drenado para a rede pública de saneamento.

Motivo

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME CONTRIBUINTE

N.º BI/CC Válido até NA QUALIDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO

PEDIDO

NOME NA QUALIDADE DE 

-  C. POSTAL MORADA

CONTRIBUINTE N.º BI/CC Válido até TEL.

TELEM.
CORREIO ELECTRÓNICO 

Código da Certidão Permanente

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado. 
(conforme previsto na Parte A do Código Regulamentar do Município de Esposende)
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Para empresas:

Declaração da Segurança Social atestando que o candidato tem regularizada a sua situação contributiva, ou autorização de consulta 
em nome do Município de Esposende (NISS 20003551489).

Declaração da Autoridade Tributária atestando que o candidato tem regularizada a sua situação tributária, ou autorização de consulta 
em nome do Município de Esposende (NIF 506617599).

Declaração de honra em como não se encontra em estado de insolvência ou de cessação de atividade, nem tenham o respetivo 
processo pendente.

Declaração sob compromisso de honra de que irá manter a empresa no Município de Esposende durante um prazo mínimo de 10 
anos.

Certidão atualizada da Conservatória do Registo Predial do prédio objeto do pedido.

Caderneta predial atualizada do prédio objeto do pedido.

Declaração de IRC - Modelo 22. 

Declaração anual (IES do último ano). 

Estudo de viabilidade económico-financeiro que sustentou o projeto, com evidência da fonte de financiamento.

Para unidades agrícolas:

Declaração da Segurança Social atestando que o candidato tem regularizada a sua situação contributiva, ou autorização de consulta 
em nome do Município de Esposende (NISS 20003551489).

Declaração da Autoridade Tributária atestando que o candidato tem regularizada a sua situação tributária, ou autorização de consulta 
em nome do Município de Esposende (NIF 506617599).

Declaração de honra em como não se encontra em estado de insolvência ou de cessação de atividade, nem tenham o respetivo 
processo pendente.

Declaração sob compromisso de honra de que irá manter a empresa no Município de Esposende durante um prazo mínimo de 10 
anos.

Certidão atualizada da Conservatória do Registo Predial do prédio objeto do pedido.

Caderneta predial atualizada do prédio objeto do pedido.

Certidão permanente do registo comercial, no caso de empresa legalmente constituída, ou declaração de início de atividade, no caso 
de empresário em nome individual.

Título de exploração pecuária.

Toma Conhecimento
Toma conhecimento e Declara de que conhece e aceita os termos do Regulamento de Concessão de Incentivos ao 
Investimento do Município de Esposende. 
Todos os elementos complementares que a Câmara Municipal de Esposende repute necessários para efeitos de admissão e de 
apreciação dos pedidos de incentivos, deverão ser fornecidos pelo promotor no prazo máximo de 10 dias a contar da receção 
do pedido de elementos. 
  
O Município de Esposende utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, 
prestar informação sobre assuntos da autarquia e para fins estatísticos. Para mais informações sobre as práticas de privacidade 
do Município de Esposende, consulte a nossa Politica de Privacidade ou envie um email para dpo@cm-esposende.pt. 
De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no 
âmbito do presente processo são documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso 
integral a todos aqueles que o solicitem.
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