
M u n i c í p i o  d e  B a i ã o
C â m a r a  M u n i c i p a l

APOIO À ECONOMIA E AO EMPREGO NO MUNICÍPIO DE BAIÃO
- BAIÃO RETOMA -

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Baião

O(a) abaixo identificado, vem requer no âmbito do apoio à economia e ao emprego promovido

pelo Município de Baião, declara ter conhecimento e aceitar o normativo vigente, assim como

declara aceitar o tratamento de dados que digam respeito para tramitação do presente pedido.

                                                                   EMPRESA 

Identificação  (nome)  

NIF/NIC  nº  ,  com  sede  em

,

Freguesia  de   ,Código  Postal  

 deste Concelho.

____________________________________________________________________________
             RESPONSÁVEL

Nome 

E-mail     Telemóvel 

____________________________________________________________________________
              INFORMAÇÕES

Setor de atividade:        CAE: 

E-mail       Telemóvel 

Volume de negócios:      2019        2020 

Trabalhadores à data de 31/03/2021 (nº):  

IBAN 

Pede deferimento,
                                                                                                        O Requerente,

Aos,                    Ass. ________________________________________

                                              (    )
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    INSTRUÇÃO DA CANDIDATURA/LEMENTOS ENTREGUES

Certidão permanente da empresa ou Pacto Social (somente nos casos aplicáveis);

 Informação de início de atividade extraída do Portal das Finanças;

Informação de volume de negócios de 2019 e 2020;

IES de 2019 e 2020 ou, caso este não esteja disponível, o balancete geral analítico;

 Certidão de ausência de dívidas à Segurança Social;

 Certidão de ausência de dívidas à Autoridade tributária;

 Comprovativo de conta (NIB/IBAN) associado ao candidato;

 Extrato de remunerações da segurança social a 31/03/2021;

 Os beneficiários que não sejam obrigados a ter contabilidade organizada devem apresentar
a Declaração de IRS 2019 e 2020.

 Em  caso  da  não  exigência  legal  de  contabilista  certificado,  o  representante  legal  da
empresa deve submeter declaração a assegurar a quebra do volume de negócios e número
de trabalhadores (incluindo o empresário em nome individual, se for o caso);

 Declaração de compromisso de honra do representante legal  da empresa a declarar  a
veracidade de todos os dados constantes no formulário e a assegurar que irá manter a
atividade em funcionamento sem qualquer despedimento, pelo menos durante o período de
120  dias  a  contar  da  outorga  do  protocolo  a  que  se  refere  o  artigo  18.º,  salvo  por
determinação legal.

Reserva-se  o  direito  à  Câmara  Municipal  de  Baião  de  solicitar  outros  elementos

considerados necessários após análise da candidatura.

Informação:

O pedido do apoio é efetuado mediante a submissão por via eletrónica para o endereço

geral@cm-baiao.pt.  Todos  os  campos  do  presente  requerimento  são  de  preenchimento

obrigatório. Pedido de esclarecimento ou obtenção de informação complementar, poderá ser

realizado através de email para  assuntoseconomicos@cm-baiao.pt. As falsas declarações

ou o incumprimento das regras da concessão do apoio implicam a devolução da importância

recebida, bem com as demais consequências legalmente previstas.

     NOTAS

Só são  aceites  ficheiros  em PDF e  de  tamanho  inferior  a  2  MB cada.  Todos  os  dados  recolhidos  através  do
requerimento são inteiramente confidenciais e destinam-se à gestão interna dos serviços. São usados exclusivamente
para o servir da melhor forma possível, sempre com o seu consentimento.

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (Reg.- (EU) 2016/679)

O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.

Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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