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Regulamento Campanha de Natal 2017 
 

1.º Os concursos destinam-se à atribuição de 80 vales de compras no valor individual de 25 euros a 

quem efetuar compras no Comércio Tradicional. Esta campanha contará com todos os 

estabelecimentos – sociedades comerciais e/ou empresários em nome individual que exerçam o dito 

comércio tradicional. Os comerciantes aderentes à presente campanha receberão as senhas do 

sorteio, uma tômbola e um cartaz de identificação, os quais deverão ser colocados em local visível no 

respectivo estabelecimento. O primeiro bloco de senhas será fornecido gratuitamente em bloco de 50 

senhas e os restantes serão adquiridos pela importância de 1 euro cada. 

Por cada 20,00€ (vinte euros) de compras efectuadas num estabelecimento aderente, na presente 

campanha, será fornecido ao cliente uma senha devidamente identificada com o nome da firma e/ou 

estabelecimento, até ao máximo de 25 senhas por cada transacção comercial. 

Serão realizados dois sorteios independentes; 

Faial e Flores. 

 

2.º Não serão admitidos ao concurso os sócios, administradores ou empregados da promotora do 

concurso, bem como os proprietários ou sócios dos estabelecimentos comerciais tradicionais 

aderentes à campanha e os seus funcionários. 

 

3.º A identificação dos concorrentes será feita através dos elementos fornecidos pelos próprios, onde 

indicarão o nome e contacto. 

 

4.º Só serão admitidas a concurso as senhas que sejam depositadas no recipiente identificado em 1, e 

até ao dia 29 de dezembro de 2017. 

 

5.º Para apuramento dos premiados, todas as senhas que constem no recipiente próprio para o efeito 

serão baralhadas e posteriormente retiradas tantas quantos os prémios a atribuir, neste concurso. 

Se for retirada senha que não reúna as condições do regulamento, a mesma será eliminada e repetir-

se-á a extracção até ser retirada uma que reúna. 
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6.º As operações de apuramento dos concorrentes far-se-ão nas instalações da sede da Câmara do 

Comércio e Indústria da Horta e no Núcleo Empresarial das Flores e Corvo, no dia 30 de dezembro de 

2017, pelas 11 horas, na presença de um representante da Vice-Presidência do Governo Regional 

 

7.º Os prémios a atribuir são: 

80 vales de compras, de 25 euros, distribuídos da seguinte forma: 

Faial e Pico – 60 vales 

Flores – 20 vales 

 

8.º Os prémios referidos no número anterior deverão ser reclamados no prazo de 05 dias úteis a 

contar da data de realização do sorteio, na sede da requerente, das 09h às 12:30 e das 13:30 às 17h, 

diariamente, com excepção de sábados, domingos e feriados. 

 

9.º A publicidade dos concursos será efetuada em alguns meios de comunicação social locais, e no site 

da CCIH, obrigando-se a promotora do concurso a expor todas as condições respeitantes ao mesmo, 

em cumprimento do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de Outubro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de Setembro. 

 

10.º A requerente obriga-se, após o concurso, a contactar os premiados, através de telefonema ou 

através de outro meio indicado pelo premiado, relembrando o prazo exigido para levantamento dos 

prémios e, a fazer anunciar pelos meios publicitários indicados no número anterior, nome dos 

premiados, bem como o último dia do prazo em que os prémios podem ser levantados, logo após a sua 

determinação. 

 

11.º A lista dos prémios será publicitada nos dias seguintes ao sorteio em alguns Meios de 

Comunicação Social Locais, e no site da CCIH. 

 

12.º A requerente compromete-se a apresentar à entidade competente no prazo de trinta dias a 

contar do termo final a que alude o n.º 9.º, a declaração dos premiados comprovativas de terem 

recebido os prémios, nas seguintes condições: 
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a) Declaração com a assinatura do premiado e fotocópia do Bilhete de Identidade. 

b) Sendo o premiado menor, a declaração referente ao recebimento do prémio será assinada por um 

dos progenitores, na condição indicada anteriormente, acompanhada da fotocópia da Cédula Pessoal 

ou Bilhete de Identidade do menor. 

c) Sendo premiada pessoa colectiva, deverá apresentar a declaração com a assinatura e fotocópia do 

Bilhete de Identidade, acompanhada de fotocópia do documento que comprove a qualidade de 

representante legal da pessoa colectiva premiada. 

 

13.º Caso os prémios não sejam reclamados no prazo devido, ou não tenha sido feita prova nos termos 

e prazo referido no número 13.º, propõe-se que os prémios, em espécie, ou o seu valor em dinheiro, 

revertam para uma estabelecimento Instituição de Solidariedade Social, no prazo de trinta dias a 

contar da respectiva notificação. 

 

14.º No prazo referido no número 12º, a requerente compromete-se a comprovar perante a Vice-

Presidência do Governo Regional, a entrega ao Estado da importância devida pela aplicação da taxa de 

Imposto de Selo 35% + 10% sobre o valor dos prémios. 

 

15.º Os vales podem ser utilizados nos estabelecimentos aderentes à campanha do Comercio 

Tradicional até à data limite indicada nos vales. 

 

16.º O Estabelecimento Comercial deve emitir a fatura no nome do cliente e entregar a 2.ª via ou cópia 

do mesmo, junto com o respetivo vale, nos serviços da Câmara do Comércio e Indústria da Horta ou 

seu Núcleo.  

 

17.º A não utilização do valor do vale na sua totalidade não confere direito a troco por parte do 

Estabelecimento Comercial ao cliente. 

 
 
 
 

A Direção 
 

 


