Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD - Regulamento (UE) 2016/679]
De acordo com o RGPD, o Município enquanto responsável pelo tratamento informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário.

APOIO ÀS EMPRESAS DO CONCELHO EM VIRTUDE DA PANDEMIA POR COVID-19
F01| 02.2021

Registo N°:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto

Requerente:
Nome: ___________________________________________________________________________
BI / CC n.º _______________________________

Válido até _____/______/_________

NIF ____________________________________

CAE ___________________________________

Morada __________________________________________________________________________
Código Postal ____________-________

Localidade _____________________________________

Telefone: ________________________

E-mail: ________________________________________

Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado

Representante Legal:
Nome: ___________________________________________________________________________
BI / CC n.º _______________________

NIF ___________________________________________

Telefone: ________________________

E-mail: ________________________________________

Vem, por este meio, requerer apoio, ao abrigo do previsto no Regulamento do programa municipal de apoio
às empresas do concelho em virtude da pandemia por Covid-19, no seguinte montante:

500 € (quinhentos euros)
Apoio

1000 € (mil euros)

Declaro, sob compromisso de honra, que as informações prestadas e os elementos instrutórios anexos
correspondem à verdade e que tomei conhecimento e que me obrigo a cumprir o disposto no Regulamento do
programa municipal de apoio às empresas do concelho em virtude da pandemia por Covid-19.
Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art.6°, n.°1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus
dados por parte do Município de Celorico de Basto, no âmbito do presente formulário.
Celorico de Basto, ____/_____/_________

_____________________________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)
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Documentos instrutórios:

□ Declarações válidas relativas à regularidade das situações contributiva e tributária perante a Segurança
Social e a Autoridade Tributária Aduaneira.
□ Comprovativo do IBAN de conta bancária titulada pela entidade candidata.
□ Certidão permanente da Empresa (no caso de pessoa coletiva).

□ Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte.
□ Mapa resumo do Saft com a exportação da faturação para a Autoridade Tributária e Aduaneira,
respeitante ao ano de 2019 e 2020.
□ Declaração assinada por quem obriga a empresa e por um contabilista certificado a atestar a perda de
faturação no período de 01 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, comparativamente com o
período análogo de 2019.
□ Declaração, sob compromisso de honra, em que possui estabelecimento comercial aberto ao público,
com identificação da respetiva morada, e de que exerce atividade comercial e/ou de restauração.
□ Declaração de início de atividade e alterações (no caso de empresários em nome individual).
□ Certidão de domicílio fiscal (no caso de empresários em nome individual).
□ Última declaração de IRS (no caso de empresários em nome individual).
□ Comprovativo do pagamento das contribuições à Segurança Social, no ano 2020 (no caso de empresários
em nome individual).
□ Declaração, sob compromisso de honra, que ateste que não desenvolve, nem desenvolveu, no ano de
2020, atividade como trabalhador por conta de outrem (no caso de empresários em nome individual).
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