Guardar

Município de Gouveia
Av. 25 de Abril
6290-554 Gouveia
Tel.: 238 490 210 Fax.: 238 494 686
Email.: geral@cm-gouveia.pt
www.cm-gouveia.pt

Imprimir

Limpar

Registo nº ___________/______
Data: ____/____/_______
O Funcionário
____________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO

(Apoio ao Abrigo de: Regulamento do Projeto “Gouveia Empreende”)

CARACTERIZAÇÃO DO AGENTE ECONÓMICO QUE SE CANDIDATA AO PEDIDO DE APOIO
Tipologia da Entidade;
Empresa em nome individual

Empresa constituída sob qualquer forma jurídica

Direcção / Sede:

IPSS

Código Postal:

Domicílio Pessoal / Fiscal:
Telefone / Fax :

Telemóvel:

Email:

Representante Oficial da Entidade
Nome:
Direcção:
Telefone / Fax :

Código Postal:
Telemóvel:

Email:

DOCUMENTOS A ANEXAR PARA INSTRUÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO DE APOIO
(Artº 5º e do Regulamento do Projeto “Gouveia Empreende”)

Cópias do Bilhete de Identidade e do Número de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão, de quem representa a Entidade;
Cópia do pacto social;

Cartão de pessoa coletiva, se aplicável;

Declaração de situação regularizada junto das Finanças;

Declaração de situação regularizada junto da Segurança Social;

Indicação do NIB da conta bancária da Entidade benificiária;
Declaração de que o(a) Requerente do apoio não se encontra em estado de insolvência, de liquidação ou de cessação de atividade, nem tenha o respetivo processo
pendente;
Comprovativo do pagamento da taxa social única relativa ao(s) posto(s) de trabalho criado(s), a apresentar com carácter mensal, ou da respetiva isenção;
Cópia da declaração de início de atividade, do documento comprovativo do licenciamento para o exercício da atividade e do documento comprovativo do registo, se
aplicável;
Declaração, sob compromisso de honra, sobre a veracidade dos elementos constantes do requerimento.
Cópia(s) autenticada do contrato de trabalho a termo certo ou contrato de trabalho por tempo indeterminado celebrado relativamente ao(s) novo(s) posto(s) de
trabalho criado, se aplicável;
Declaração, sob compromisso de honra, de que manterá o(s) posto(s) de trabalho objeto de apoio por um período mínimo de um ano;
Quadro de pessoal do ano em curso e dos dois anos antecedentes, devidamente certificado e atualizado e respetiva lista nominativa dos descontos para a Segurança
Social e cópia do(s) contrato(s) de trabalho, se aplicável;
Cópia do(s) recibo(s) de vencimento auferido(s) pelo(s) novo(s) trabalhador(es), assinado(s) por este(s).
Declaração de autorização da realização das diligências necessárias para averiguar a veracidade dos elementos fornecidos para análise, bem como para solicitar às
entidades ou serviços competentes a confirmação desses elementos.
Cópia do Bilhete de Identidade e do Número de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão do(s) trabalhador(es) correspondente(s) ao(s) novo(s) posto(s) de trabalho.
Declaração da Junta de Freguesia, nos termos da qual se ateste que (o) novo(s) trabalhador(es) reside(m) e se encontra(m) recenseado(s) no Concelho de Gouveia;

Pede Deferimento
O(A) Requerente
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