INCENTIVOS
AO INVESTIMENTO
PAÇOS DE FERREIRA

ANEXO II
Declaração de Compromisso
A empresa _______________________________________________________________, com sede em
______________________________________________________________________________, com um
Capital Social de __________________________, pessoa coletiva n.º ________________, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de _______________________________ sob o N.º ______________,
representada por __________________________________________________________ na qualidade
de _________________, promotora do projeto de investimento que requereu a concessão de Incentivos
ao Investimento, previsto no Regulamento Municipal de Concessão de Incentivos ao Investimento, vem
por meio desta declarar que:
a) São verdadeiras todas as informações constantes do formulário de candidatura e anexos;
b) Tem a situação contributiva regularizada perante o Município de Paços de Ferreira, Estado e a Segurança
Social;
c) Nesta data, a empresa está legalmente constituída, em atividade e cumpre os requisitos elencados no artigo
4.º do referido regulamento;
d) Cumpre as condições legais necessárias, nomeadamente em matéria de licenciamento, para o exercício da
atividade objeto deste projeto de investimento, nos termos requeridos;
e) Dispõe de contabilidade organizada de acordo com o sistema de normalização contabilística e outras
disposições legais em vigor para o respetivo setor da atividade;
f) Possui ou assegura os recursos humanos e físicos (capacidade técnica) para o desenvolvimento do Projeto;
g) Não se encontra nas situações previstas nas alíneas g) e h) do RMCII do Município de Paços de Ferreira;
h) O projeto apresentado cria ou mantém um mínimo de 10 postos de trabalho ou o investimento em aplicações
relevantes é superior a 250 mil euros;
i) Manterá afeto à respetiva atividade o investimento a realizar, bem como a sua localização geográfica no
concelho de Paços de Ferreira, durante um período mínimo de 10 anos, a contar da data da realização integral
do investimento;
j) Não se candidatou a apoios da mesma natureza para as mesmas despesas de investimento que integram a
presente candidatura;
k) Dispõe ou irá dispor de um sistema de controlo adequado à análise e ao acompanhamento do Projeto, nos
termos requeridos;
l) Manterá os postos de trabalho existentes à data da candidatura até ao final da vigência do Contrato de
Investimento;
m) Apresenta condições de viabilidade económico-financeira e, se necessário, será financiado por capitais
próprios;

n) Os promotores comprometem-se a cumprir os normativos nacionais e comunitários em matéria de ambiente,
igualdade de oportunidades e concorrência;

o) Li(emos), compreendi(emos) e aceito(amos) todos os termos do RMCII e de modo particular as obrigações
dos beneficiários dos incentivos e penalidades previstas nos artigos 11.º e 12.º do citado regulamento
municipal.
Data: ___ / ___ / _____
Assinatura: ___________________________________

