
            ADESÃO - PDL ÀS COMPRAS

Presidente da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Aderente NIF/NIPC

 Nome da empresa

 Email

Morada (*)

Código Postal (*) -
 Freguesia

 Telefone Telemóvel

 Nome do/a representante

Informações Gerais

 Nome do estabelecimento

 Tipo de estabelecimento CAE

 Email

Morada do estabelecimento (*)

Código Postal (*) -
 (*) Preenchimento obrigatório

Pretensão

 Pretendo aderir à medida do fundo de emergência empresarial “ PDL às Compras”

 Autorização para ocupação de espaço público com expositor (preenchimento facultativo)

Dimensões m  X m Área total a ocupar m2

 Localização

 

 O expositor cumpre na íntegra os critérios fixados no artigo 32.º do Regulamento de Ocupação do Espaço Público,

 Publicidade e Atividade de Comércio a Retalho e Restauração ou Bebidas não Sedentária

 Em caso negativo descreva os critérios que se encontram em desconformidade com as disposições regulamentares

1 de 2

Praça do Município  •  9504-523 Ponta Delgada  • www.cm-pontadelgada.pt  • E-mail: geral@mpdelgada.pt  •  Tel. 296 304 400  •  Fax 296 304 401

NãoSim

na área contígua ao estabelecimento junto à fachada do estabelecimento 



            ADESÃO - PDL ÀS COMPRAS

 Junta, para o efeito, os seguintes documentos :

Certificação do/a Aderente

mente para dar cumprimento ao disposto "PDL ÀS COMPRAS" - Normas de Participação  e Utilização e/ou ao previsto
em legislação específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA
DELGADA respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. A Câmara Municipal de Ponta
Delgada 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. Saiba mais em
www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd.

/ / Aderente
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Autorizo a recolha dos meus dados pessoais e declaro que tomei conhecimento de que são única e exclusiva-

Declaro, sob compromisso de honra, que as informações e documentos apresentados correspondem à verdade; 

Tomei conhecimento de que a responsabilidade civil emergente da instalação do expositor cabe em exclusivo ao 
estabelecimento quando aplicável); 

Memória descritiva com elementos fotográficos do expositor a instalar (quando aplicável).

Listagem de produtos/serviços a promover;

Planificação geral de despesas a efetuar;

RCBE (Registo Central do Beneficiário Efetivo);

Documentos comprovativos da situação contributiva e tributária regularizada para com o Estado português ou 
comprovativos de autorização para consulta da situação contributiva e tributária nos termos da lei; 

Comprovativo bancário de IBAN da empresa;

Comprovativo de morada da sede/ delegação da empresa (certidão permanente, declaração de início de 
atividade, comprovativo do domicílio fiscal da empresa, etc.); 

Tomei conhecimento e aceito as normas de participação e utilização da medida "PDL às Compras";

Tomei conhecimento e aceito as normas de participação e utilização da medida "PDL às Compras";

http://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd
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