
 
 

REGULAMENTO 

 

 

 

1ª. – O concurso publicitário com atribuição de um prémio por sorteio, que denominou de 

“Sorteio Motorista”, a decorrer no período de 1/06/07 até 30/09/07 realizar-se-á nas 

instalações das cinco oficinas da empresa, sitas nos seguintes locais: 

 - Estrada Nacional Nº 1, Km 88, Charneca do Carvalhal, 2460-796 Turquel 

 - Zona Industrial de Oiã, Rua da Etar, nº4, 3770 - 908  Aveiro 

 - Quinta do Bacelo, Cruzamento S. Cosmado, 3530-258 Mangualde 

  - Parque Industrial, Lote 16, 6300 - 625 Guarda 

   -Zona Industrial, Rua D Pavilhão G, 6000 – 459 Castelo Branco 

2ª. – Destina-se a todos os motoristas, excepto clientes com ACMAN Global System, 

ACtoRent e que possuam contratos de reparação e manutenção MVP e da AC Manutenção, 

cujas reparações e/ou manutenção efectuadas em qualquer de uma das nossas oficinas, e 

cujo cupão, devidamente preenchido, seja introduzido na tômbola destinada ao sorteio. Não 

serão admitidos, também, ao concurso os sócios, os administradores ou empregados da 

requerente. Por cada obra é atribuído um cupão. 

3ª. – A identificação dos concorrentes será feita através dos cupões introduzidos na tômbola, 

nos quais aqueles deverão indicar o nome e contactos do próprio e da empresa, bem como o 

número da obra. 

4ª. – Só serão admitidos ao concurso os cupões que tenham a devida identificação e 

validação da oficina onde os concorrentes tenham efectuado a(s) reparações(s), incluindo a 

sua respectiva data. 

5ª. – O sorteio realizar-se-á através da extracção, de forma aleatória, de três dos cupões 

numerados de forma sequencial, contidos na tômbola, os quais serão os premiados. 

O terceiro cupão a ser extraído corresponderá ao terceiro prémio, o segundo ao segundo 

prémio e o primeiro ao primeiro prémio. Serão ainda extraídos mais dez cupões que 

corresponderão, cada um, a atribuição de um pólo. No caso de ser extraído um cupão inválido, 

nomeadamente por não preenchimento dos requisitos indicados nas condições 3.ª e 4.ª, será 

essa extracção anulada e repetida tantas vezes quanto as necessárias até recair em cupão 

válido. Os cupões que nesta operação forem anulados pela requerente serão apresentados ao 

representante do Governo Civil. 



6ª. – A operação de sorteio far-se-á nas instalações de Mangualde, sitas na Quinta do Bacelo, 

Cruzamento S. Cosmado, 3530-258 Mangualde, pelas 17h no dia 5 de Outubro de 2007. 

7ª. – Os prémios a atribuir serão:  

1º Prémio – uma Scooter no valor ilíquido de 1203,95 euros (mil e duzentos e três euros e 

noventa e cinco cêntimos) sendo o seu valor líquido, após a aplicação da taxa liberatória de 

IVA, de 995 euros (novecentos e noventa e cinco euros). 

2º Prémio – Um GPS no valor ilíquido de 635, 25 euros (seiscentos e trinta e cinco euros e 

vinte e cinco cêntimos) sendo o seu valor líquido, após a aplicação da taxa liberatória de IVA, 

de 525 euros (quinhentos e vinte e cinco euros). 

3º Prémio – Um DVD portátil no valor ilíquido de 229 euros (duzentos e vinte e nove euros) 

sendo o seu valor líquido, após a aplicação da taxa liberatória de IVA, de 180,91 euros (cento 

e oitenta euros e noventa e um cêntimos). 

Do 4º ao 13º premio – 10 pólos (um por cada cupão) no valor ilíquido de 90,75 euros (noventa 

euros e setenta e cinco euros) sendo o seu valor líquido, após a aplicação da taxa liberatória 

de IVA, de 75 euros (setenta e cinco euros). 

 

 A importância devida a título de IVA constitui responsabilidade da requerente. 

 

8ª. – Os prémios referidos na condição 7ª deverão ser reclamados no prazo de 90 dias a 

contar da data da realização do sorteio, no escritório da requerente, sito na Quinta do Bacelo, 

Cruzamento S. Cosmado, 3530-258 Mangualde, das 9,00h às 18,00h, diariamente, com 

excepção de sábados, domingos e feriados. 

9ª. – A requerente obriga-se a fazer anunciar através da sua página da Internet e nas suas 

próprias instalações, o nome dos premiados, bem como o último dia do prazo em que o 

prémio pode ser levantado, logo após a sua determinação. 

10ª. – A requerente compromete-se a apresentar nesse Governo Civil, no prazo de oito dias a 

contar do termo final daquele a que alude a condição 8ª, declaração dos premiados 

comprovativa de terem recebido os prémios. 

11ª. – No prazo referido no número anterior, a requerente compromete-se a comprovar, 

perante o Governo Civil, a entrega ao Estado da importância devida pela aplicação da taxa 

liberatória de 35% sobre o valor do prémio. 

 

12ª. – No caso de o prémio não ser reclamado no prazo devido, ou de não ser feita prova, nos 

termos e no prazo referido na condição 10ª, propõe-se que os prémios ou o seu valor 



monetário revertam para um estabelecimento de Solidariedade Social a designar pelo Senhor 

Governador Civil, no prazo de 30 dias a contar da respectiva notificação. 

Haverá idêntica reversão se, iniciadas com a participação do público as operações do 

concurso, o sorteio não se realizar, por qualquer circunstância, incluindo a falta de 

cumprimento, por parte da entidade organizadora do concurso, de algumas das cláusulas 

estabelecidas para o mesmo, ou não for possível atribuir os correspondentes prémios. 

13ª. – A requerente compromete-se, com uma antecedência de 5 dias úteis,  

a) Confirmar por escrito, ao Governo Civil de Leiria, a data e a hora da operação de 

sorteio e, bem assim, a identificação do seu representante na mesma; 

b) Proceder ao pagamento das despesas relativas à fiscalização que irá ser exercida 

pelo Governo Civil de Leiria, sobre as actividades do referido concurso, salvo quando 

se trate de operações cujo pagamento não possa ser calculado previamente, sendo 

neste caso efectuado imediatamente a seguir à realização do trabalho. 


