Concurso Publicitário
Encerramento Concurso
AE0202.Concurso Publicitário-Encerramento Concurso

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Loures
Identificação do requerente
Nome/Designação
N.º CC/BI/outro

N.º Contribuinte

Morada/Sede
Código Postal

-

Tel.
Qualidade

e-mail
Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail.

1

Notas: 1Promotor do evento; Mandatário; Outro.

Vem apresentar a V. Exa.:
Os resultados do concurso, no âmbito do Regulamento do Concurso Publicitário com atribuição de prémios
por sorteio, com a referência _____________________________________:

Âmbito do concurso
Nome do concurso _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Entrega de prémios
N.º de prémios atribuídos ________
N.º de prémios não reclamados _________ valor dos prémios não reclamados__________

Loures, ____________________
O requerente________________________________________

Morada Praça da Liberdade | 2674-501 Loures

NIF 501 294 996 Telefone 211 150 100 e-mail geral@cm-loures.pt

Elementos instrutórios:

＿ Identificação e NIF do requerente (entidade promotora do concurso);
＿ Identificação e NIF do representante legal;
＿ Procuração (dispensa apresentação de documento, no caso de não haver alteração ao pedido inicial);
＿ Declarações comprovativas da entrega dos prémios, devidamente assinadas (no caso de existirem
representantes legais de pessoas coletivas, o respetivo documento comprovativo);

＿ Lista de prémios não atribuídos/reclamados e/ou o seu valor (se aplicável);
＿ Comprovativo do cumprimento da entrega ao Estado das importâncias devidas pela aplicação da
taxa do Imposto de Selo (35%+10%, sobre o valor dos prémios).

Outros critérios:
•

O presente pedido deverá ser formulado no prazo de 8 dias a contar do termo do prazo concedido
para reclamação dos prémios.

•

No caso de existirem prémios não reclamados ou de não ser feita prova, dentro do prazo previsto,
serão estes revertidos para instituição com fins assistenciais ou humanitários, designada pelo
Município de Loures, no prazo de 30 dias a contar da data da notificação.

•

Libertação da Garantia Bancária ou Seguro de Caução.

Solicito que a correspondência / notificações sejam enviadas para:
Nome/Designação
Morada/Sede
Código postal

-

Tel.

e-mail
Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail.

Morada Praça da Liberdade | 2674-501 Loures

NIF 501 294 996 Telefone 211 150 100 e-mail geral@cm-loures.pt

