Município de Carrazeda de An
nsiães
Contribuin
nte Fiscal n.º 506
6 666 018

PROPOSTA
A

É hoje um dado adq
quirido que a celebraçãão da época natalícia ccoincide com
m um
odo de aumeento do consumo das fam
mílias – o Natal e o fim‐de‐ano são m
motivos de re
eunião
perío
familiar, com a tradicional tro
oca de prese ntes.
o lado, sabe‐‐se que no ffinal de cadaa ano, as fam
mílias têm poor hábito ad
dquirir
Por outro
nformática, vvestuário, calçado,
deterrminados bens de consumo – eletroddomésticos, artigos de in
relojo
oaria, artigoss de ourivesa
aria, etc..
Apesar daa conjuntura
a económica desfavoráve
el que atualm
mente se vivee – que acon
nselha
modeeração no co
onsumo e um
m esforço d e poupança por parte das
d famílias – é incontorrnável
que aas festas de Natal
N
significcam um aum
mento das tro
ocas comerciais.
Ciente deesse fato qu
ue, anualmennte, se repe
ete, a Câmarra Municipall de Carrazeda de
Ansiãães pode e deve
d
promover iniciativaas que estim
mulem os cid
dadãos a addquirir os be
ens de
consu
umo junto dos
d comercia
antes locais,, assim conttribuindo pa
ara a melhorria das estru
uturas
econó
ómicas concelhias e para
a a preservaçção e promo
oção do emprego ao níveel local.
a
, consideranddo que, nos termos da alínea ff) do nn.º 1 do artiggo 33º
Face ao antecedente,
da Leei n.º 75/201
13, de 12 de
e setembro, compete à Câmara Mu
unicipal “proomover e apoiar o
desen
nvolvimento de atividad
des e a reaalização de eventos re
elacionados com a ativvidade
econó
ómica de interesse municcipal”.
ho a realizaçção, por partte do Município de Carraazeda de An
nsiães,
Desta forrma proponh
de um
ma campanh
ha de incentivo à aquisiçãão de bens e produtos no
n comércio local que terá por
base a realização
o de um Sorrteio de 3 Caabazes de Natal
N
de acordo com o rregulamento
o infra
descrrito:
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REGULAMENTO
O – SORTEIO DE 3 CABAZE
ES DE NATALL

ARTIGO 1.ºº
O sorrteio de 3 Cabazes de Natal destina‐sse a todos oss consumidorres que efecttuem comprras
entree os dias 4 e 31 de Dezem
mbro nos est abelecimenttos comercia
ais locais adeerentes;
O sorrteio será reaalizado no dia 4 de Janeirro de 2021.

ARTIGO 2.ºº
C
de N
Natal – no vaalor unitário de 250,00€
Os prrémios consistem em 3 Cabazes

ARTIGO 3.ºº
n Sorteio doos Cabazes de
d Natal são as seguintess:
As reegras para paarticipação no
m habitados a participarr no sorteio Cabazes de
e Natal todos os clientess que efectu
uarem
Ficam
comp
pras nos estaabelecimento
os comerciaiis locais aderrentes;
Por ccada 15 euro
os em compras comprovaados atravéss da apresentação dos taalões de venda, os
consu
umidores terrão direito a um cupão d e participaçãão;
O lim
mite máximo da atribuição
o diária de c upões, por pessoa,
p
encontra‐se limittado a 30;
Os cu
upões de parrticipação sã
ão colocadoss pelos conco
orrentes num
ma caixa acríílica, transpa
arente
e selaada, que seráá aberta ape
enas no dia ddo sorteio;
Os talões de vend
da são acumuláveis;
etuado na LLoja Interativa de
O levvantamento e preenchimento dos cupões devverá ser efe
Turismo, até ao dia 2 de Janeiro de 2021 contra a apresen
ntação dos talões de venda
v
correespondentes;;
Os taalões de vend
da apresenta
ados são devvolvidos aos concorrente
es após serem
m rubricados pelo
funcionário da Cââmara Municcipal;
es: nome, nºº de contribuinte,
Os daados identificativos a preencher noo cupão são os seguinte
contaacto telefónico.

Rua Jerónim
mo Barbosa 5140–077 CARRAZEDA DE ANSIÃES
Telf.: 278 6110 200 ‐ Fax.: 27
78 616 404
www.cmca..pt
e‐mail: geraal@cmca.pt

Município de Carrazeda de An
nsiães
Contribuin
nte Fiscal n.º 506
6 666 018

ARTIGO 3.ºº

O Sorrteio será effectuado seggundo as segguintes regra
as:
O Sorrteio será reaalizado na prresença de uum júri no diaa 4 de Janeirro.
O sorteio será realizado
r
atrravés da rettirada de 3 cupões. Se
erá ainda reetirado um cupão
p
não ser reclamado dentro do
o prazo prevvisto;
supleente no caso de um dos prémios
Cada concorrentee só poderá ter
t direito a um prémio;
mado num pprazo de 10 dias a conttar da data de realizaçã
ão do
O préémio deveráá ser reclam
sorteeio. O premiaado deverá dirigir‐se às instalações da Loja Inte
erativa de TTurismo dura
ante o
horárrio de funcio
onamento.
ARTIGO 4.ºº
Respo
onsabilidade
e e omissõess:
A orgganização, accompanhamento e divulggação do sorteio compe
ete ao Municcípio de Carrrazeda
de An
nsiães;

azeda de Anssiães, 9 de Novembro de 2020
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