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REGISTO PARECER 

 

 

 

 

Data ...... / ...... / ...... 

 O Chefe de Serviço, 

 
__________________ 

DESPACHO 

 

 

 

 

Data ...... / ...... / ...... 

O Presidente, 

 
__________________ 

Nº         

Proc   

Data  -  -  

 
O Funcionário, 

 
__________________ 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome: ______________________________________________________________________ NIF/NIPC _________________________ 

N º Bilhete de Identidade/ Cartão Cidadão (riscar o que não interessa) ____________________  ________ Válido até: ___ / ____ / _______ 

Residente na rua/ lugar de :________________________________________________________________________n.º_____________ 

Freguesia: _________________________ Concelho: _________________ Código Postal: ____________- ________   ______________ 

Telefone __________________ Telemóvel. _______________________E mail _____________________________________________ 
 

 
EXPOSICÃO DO PEDIDO 

 

Em conformidade com as normas estabelecidas do Programa Municipal “SABROSA VALE +”, destinado a incentivar os consumidores a 

efetuarem compras em estabelecimentos de comercio locais, vem requerer a V. Exa. o apoio estipulado, através da emissão de Vale, no 

valor de 20€ (vinte euros)  
 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR 

 

Para o efeito, esclarece que o seu agregado familiar é composto pelos elementos indicados no quadro seguinte: 
 

 

N.º 
Nome 

 

Parentesco 

Data 

Nascimento 
Morada 

1 Requerente    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA “SABROSA VALE +” 
 

O Programa “SABROSA VALE+” visa a atribuição de Vales no valor de 20€ (vinte euros) aos agregados familiares residentes no 

concelho de Sabrosa, a fim de serem descontados nos estabelecimentos de comércio local aderentes com estabelecimento comercial 

no concelho. Trata-se de uma forma de incentivo para que os consumidores efetuem compras em estabelecimentos locais, criando 

dessa forma um mecanismo de estímulo e incremento às vendas desses mesmos estabelecimentos. 

Desta forma, pretende-se, através da emissão de 1000 (mil) Vales (valor limite), no valor de 20€ (vinte euros) cada, apoiar 1000 (mil) 

agregados familiares, e desta forma investir 20 000 € (vinte mil euros) na economia local.  
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CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 

 Autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais de forma livre, especifica e informada e declaro que tomei conhecimento 

de que são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) 

e/ou ao previsto na legislação específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE SABROSA 

respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais.  

A Câmara Municipal de Sabrosa poderá constituir uma base de dados no formato digital com a informação constante neste documento e 

compromete-se a não a utilizar para outros fins que não o descrito, nem a ceder ou vender a terceiros.  
 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 Declaro, sob compromisso de honra, que assumo inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as informações 

por mim prestadas no presente requerimento, tendo conhecimento que a prestação de falsas declarações ou omissão de dados 

implicam, para alem de eventual procedimento legal, imediato cancelamento dos benefícios atribuídos e reposição dos já recebidos 

acrescidos de juros legais. 

 

 Declaro, ainda, ter tomado conhecimento e ter aceitado todas as condições previstas no programa “Sabrosa Vale+” que estabelece 

as normas do apoio concedido. 
 

 
 

PEDIDO DE DEFERIMENTO 

 

O REQUERENTE (assinatura) ________________________________________________________ DATA: ___ / ____ / _______ 
 
 
 
 

VALIDAÇÃO/CONFIRMAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
 

A Junta de Freguesia/União de Freguesia (riscar o que não interessa) de _____________________________________________________ 

_________________________________________ confirma: 

 A composição do agregado familiar, conforme declarada no presente requerimento 

 

 A residência do requerente e respetivo agregado familiar no concelho de Sabrosa 

 

Data: ___ / ____ / _______ 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

______________________________________________________ 

(Selo Branco) 
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CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

ESTABELECIMENTOS ADERENTES 

 Os comerciantes, detentores de estabelecimentos comerciais no concelho de Sabrosa, interessados em aderir ao Programa 

poderão fazê-lo através do preenchimento do requerimento de adesão. 

 Os estabelecimentos aderentes deverão estar devidamente identificados com um elemento informativo fornecido pela Câmara 

Municipal de Sabrosa, sendo, adicionalmente, disponibilizado no site do Município a lista destes estabelecimentos. 

 Os estabelecimentos aderentes, como pagamento pelos bens adquiridos aceitam os Vales entregues pelos munícipes 

beneficiários, sendo este valor reembolsado, posteriormente, pelo Município. 

 A restituição do valor é efetuado através de transferência bancária, devendo o comerciante, para o efeito, remeter à Câmara 

Municipal de Sabrosa os Vales originais e respetiva fatura no valor dos vales recebidos. 

 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS VALES DE COMPRAS 

 Os Vales são emitidos e autenticados pela Câmara Municipal de Sabrosa com o valor de 20€ (vinte euros), limitado a uma 

quantia máxima de 1000 (mil) Vales; 

 Os Vales só podem ser utilizados em estabelecimentos aderentes ao programa, devendo o beneficiário certificar-se dessa 

adesão; 

 Cada agregado familiar inscrito terá, apenas, direito à atribuição de um Vale, o qual é pessoal e intransmissível; 

 O saldo do Vale não é passível de conversão em numerário ou outro meio de pagamento; 

 As compras inferiores ao valor do Vale não conferem direito ao pagamento do remanescente em numerário; 

 O estabelecimento aderente deve certificar-se da autenticidade dos Vales, antes de os aceitar, reservando-se a Câmara 

Municipal de Sabrosa no direito de não realizar os reembolsos das despesas realizadas através de vales falsos, falsificados ou 

utilizados pelo seu não beneficiário. 

 Os Vales têm validade até 30 de dezembro de 2021.  
  

 


