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

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

Prémio de Empreendedorismo, Inovação e
Criação de Emprego - MANUEL JACINTO ALVES
Identificação da Empresa(1)

Nome:

NIPC:

Morada da Sede:
Código Postal:

-

Telefone:

Localidade:
Telemóvel:

Fax:

Regime Jurídico:

Capital Social:

CAE - Classificação de Atividade Económica
Designação
(aaaa/mm/dd)

Data de Criação:

Sócios:
Nome

Telemóvel

Email

Função

2. Identificação do Projecto Empresarial (2)

Nome do projeto:
Regime jurídico previsto:
Atividade Prevista:

Promotores:
Nome:
NIF:

BI/CC:

Morada:
Código Postal:

-

Localidade:

Notas:(1) A preencher no caso de a empresa já estar legalmente constituída. (2) A preencher no caso de a Empresa estar em fase de constituição.
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Telefone:

Telemóvel:

email:

Situação Profissional:
Nome:
NIF:

BI/CC:

Morada:
Código Postal:

-

Telefone:

Localidade:
Telemóvel:

Email:

Situação profissional:
3. Caracterização da Iniciativa / Projecto Profissional

Cópia do Bilhete de Identidade e do Número de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão do candidato;
Plano de atividades ou de negócio relativo à iniciativa empresarial a desenvolver;
Cópia do pacto social, se aplicável;
Cartão de pessoa coletiva, se aplicável;
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 de situação contributiva regularizada junto da Segurança Social;
Declaração de situação contributiva regularizada junto da Autoridade Tributária;
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, se aplicável;
Cópia autenticada do(s) contrato(s) de trabalho a termo certo ou por tempo indeterminado criado(s), quando aplicável;
Quadro de pessoal do ano em curso e dos dois anos antecedentes, devidamente certificado e atualizado, quando aplicável;
Declaração, sob compromisso de honra, de que manterá o(s) posto(s) de trabalho objeto de apoio por um período mínimo de
três anos;
Indicação do NIB da conta bancária;
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;
Declaração, sob compromisso de honra, sobre a veracidade dos elementos constantes do requerimento.

Pede Deferimento
O(A) Requerente

(aaaa/mm/dd)

Data:

Despacho
O Presidente da Câmara

Gouveia
_____/_____/__________
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