
M U N I C Í P I O  D E  S Á T Ã O
CÂMARA MUNICIPAL

REGULAMENTO DO CONCURSO “NATAL NO COMÉRCIO LOCAL – OFEREÇA

SÁTÃO” 

Este Concurso visa impulsionar o envolvimento dos habitantes do concelho no comeércio

local, com o objetivo de dinamizar e revitalizar o comeércio, atraveés da promoçaão e incentivo

de compras no comeércio local. 

O Concurso “NATAL NO COMEÉ RCIO LOCAL – OFEREÇA SAÉ TAÃ O” eé  promovido nos seguintes

termos e condiçoã es: 

1 – OBJETO E FIM

1.  A Caâmara Municipal  de Saé taão  pretende,  com este concurso,  incentivar as compras no

comeércio tradicional fomentando, dessa forma, a dinamizaçaão da economia local.

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1  -  Para  aderir  ao  concurso  “NATAL  NO  COMEÉ RCIO  LOCAL  –  OFEREÇA  SAÉ TAÃ O“  deve

manifestar o interesse junto da Caâmara Municipal de Saé taão, atraveés do endereço eletroé nico

concurso.cultura@cm-satao.pt ou dirigir-se pessoalmente ao Gabinete de Atendimento ao

Muníécipe no edifíécio da Caâmara Municipal, na Praça Paulo VI em Saé taão.

2  -  Apenas  poderaão  participar  no  concurso  “NATAL  NO  COMEÉ RCIO LOCAL  –  OFEREÇA

SAÉ TAÃ O“ os estabelecimentos do comeércio local que tenham aderido aà  iniciativa.

3 - Os estabelecimentos aderentes devem encontrar-se devidamente identificados com um

díéstico contendo o logoé tipo do concurso "NATAL NO COMEÉ RCIO LOCAL – OFEREÇA SAÉ TAÃ O“.

3 - FORMA DE PARTICIPAÇÃO

1 - Poderaão participar no concurso todas as pessoas singulares que realizem as compras no

comeércio tradicional.

2 - Excluem-se do ponto anterior:

a) os proprietaé rios e os seus familiares diretos dos estabelecimentos aderentes com taloã es

de compras realizadas no proé prio estabelecimento.
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b)  gerentes  ou  funcionaé rios  dos  estabelecimentos  aderentes  com  taloã es  de  compras

realizadas no proé prio estabelecimento.

4 - FORMA DO CONCURSO

1 - A cada estabelecimento comercial aderente, o Municíépio de Saé taão iraé  atribuir, a tíétulo

gratuito, cupoã es devidamente numerados.

2 - Para se habilitar a participar no sorteio o comprador teraé  direito a receber um cupaão por

cada €20 (vinte euros) de compras, e assim sucessivamente por cada mué ltiplo de €20 (vinte

euros).

3 - O valor míénimo que confere o direito ao cliente de receber um cupaão deve encontrar-se

afixado no interior do estabelecimento e em local bem visíével.

4 - Caso se esgote o nué mero de cupoã es inicialmente entregues, o estabelecimento poderaé

solicitar  novos  cupoã es  atraveés  do  endereço  eletroé nico  concurso.cultura@cm-satao.pt  ou

dirigir-se pessoalmente  ao Gabinete de Atendimento ao Muníécipe.

5 - Os estabelecimentos aderentes devem, obrigatoriamente, entregar o nué mero de cupoã es

respeitante ao valor da compra.

5 - CUPÕES

1 - Os estabelecimentos aderentes devem carimbar e/ou assinar previamente os cupoã es a

entregar ao comprador.

2 - Nos cupoã es deveraé  constar obrigatoriamente o nome e a morada completa, o contacto

telefoé nico do comprador e o nué mero do talaão de compra que lhe conferiu o direito aos

cupoã es.

3 - Para se considerar habilitado aos preémios a sortear, os compradores deveraão ter na sua

posse  os  taloã es  de  compra  que  lhe  possibilitaram  o  acesso  aos  cupoã es  e  respetiva

participaçaão no concurso “NATAL NO COMEÉ RCIO LOCAL – OFEREÇA SAÉ TAÃ O“.

4  -  Os estabelecimentos  comerciais  deveraão  alertar  os  compradores  da obrigatoriedade

prevista nos nué meros anteriores.
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6 - DURAÇÃO DO CONCURSO

1 - O concurso “NATAL NO COMEÉ RCIO LOCAL – OFEREÇA SAÉ TAÃ O“ iraé  decorrer em períéodo a

definir pelo Municíépio de Saé taão,  e seraé  devidamente anunciado na paégina de internet do

Municíépio, assim como na paégina de facebook do mesmo.

2  -  Os  cupoã es  deveraão  ser  depositados  num  recetaéculo  proé prio,  disponibilizado  pelo

Municíépio de Saé taão em lugar e períéodo a indicar aà  posteriori.

7 - PRÉMIOS

1 - Seraão sorteados 15 preémios, atribuíédos em vales de 25 € ou mué ltiplos:

a) 5 preémios de 75€ (setenta e cinco euros)

b) 5 preémios de 50€ (cinquenta euros)

c) 5 preémios de 25€ (vinte e cinco euros)

2 - Os vouchers devem ser gastos em valor igual ou superior, ateé  dia 31 de julho de 2022,

nas lojas  aderentes do concurso “NATAL NO COMEÉ RCIO LOCAL – OFEREÇA SAÉ TAÃ O“.  Os

vouchers deveraão ser entregues no estabelecimento comercial aderente. O estabelecimento

comercial  aderente  emite  uma  nota  de  encomenda  ou  guia  de  remessa  no  valor  do/s

voucher/s  em  causa  em  nome  do  Municíépio  de  Saé taão,  que  deveraé  ser  apresentada,  em

conjunto com o voucher,  na secçaão de aprovisionamento do Municíépio.  Na sequeância da

mesma seraé  emitida pelo Municíépio uma requisiçaão externa para apresentaçaão da respetiva

fatura.

3 - Naão seraão aceites como sorteados os cupoã es que:

a) Naão estejam devidamente identificados;

b) Naão identifiquem o nué mero do talaão da compra;

c) Naão estejam legíéveis;

d) Naão se encontrem carimbados pelo estabelecimento aderente;

e) Estejam em mau estado ou danificados.

4 - Nos casos previstos no nué mero anterior proceder-se-aé  ao sorteio de novo cupaão.

5 - Cada pessoa teraé  apenas direito a um preémio. Se o seu nome for sorteado mais do que
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uma vez teraé  direito ao preémio com maior grau de importaância. 

6 - Nos casos previstos no nué mero anterior seraé  efetuado novo sorteio de cupaão por forma a

premiar um concorrente naão premiado.

7 - Seraé  sorteado um suplente por cada preémio.

8 - O sorteio seraé  realizado publicamente, em iniciativa a organizar, em data a definir. No

mesmo dia, seraé  anunciada a data de entrega dos preémios respeitantes ao concurso “NATAL

NO COMEÉ RCIO LOCAL – OFEREÇA SAÉ TAÃ O”.

9 - Os premiados seraão obrigatoriamente informados.

8 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

1 - Os preémios atribuíédos deveraão ser reclamados ateé  ao dia 31 de Janeiro de 2021, no

Gabinete de Atendimento ao Muníécipe.

2 - Os preémios soé  poderaão ser levantados pelos premiados desde que se façam acompanhar

do documento de identificaçaão vaé lido e do talaão de compra referido no cupaão sorteado.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - A participaçaão dos estabelecimentos e concorrentes no concurso “NATAL NO COMEÉ RCIO

LOCAL – OFEREÇA SAÉ TAÃ O“ implica a aceitaçaão sem reservas de todas as disposiçoã es deste

regulamento.

2 - Os casos omissos no presente regulamento seraão resolvidos pela Caâmara Municipal de

Saé taão.
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