Fundo Municipal de Apoio Empresarial de Portimão
FMAEP
Formulário de Candidatura

1- Identificação da Empresa/ Empresário em nome individual
Nº Identificação Fiscal (NIF/NIPC)
Nº de Identificação Civil (Empresário em nome individual)
Nome ou Designação Social
Morada (Sede Social)
Freguesia
Código Postal
Localidade
Telefone
E-mail
Natureza Jurídica
Setor Atividade
Código Serviço Finanças
CAE
Contabilidade organizada

Sim____

Não____

Código de acesso à certidão comercial permanente
Data de Início de Atividade
Volume de Negócios 2019
Nº de postos de trabalho existentes à data de apresentação da candidatura

2- Representante Legal, no caso de Sociedade Comercial
Nome
Nº de Identificação Fiscal
Nº de Identificação Civil

E-mail

Telefone
Na qualidade de:

3- Condições de acesso ao Fundo (campos com 2 opções: Sim; Não)
Proprietário, arrendatário, cessionário ou, a outro título, legítimo detentor de um
estabelecimento aberto ao público, que exerça uma ou mais atividades elegíveis no âmbito
do FMAEP
SIM____ NÃO____
Domicílio fiscal/ sede no concelho de Portimão ou que exerça a sua atividade
primordialmente na circunscrição territorial do Município
SIM____ NÃO____
Empresa com redução de faturação em 2020 igual ou superior a 40%, com
referência ao período homólogo do ano anterior (março a dezembro de 2019)
SIM____ NÃO____
Situação regularizada perante a Autoridade Tributária, Segurança Social e Município
SIM____ NÃO____

4- Informação - Documentação obrigatória
 Apresentação voluntária de cópia traçada do Cartão de Cidadão do empresário em nome
individual ou do representante legal da sociedade comercial, com a menção “Autorizo a
reprodução exclusivamente para efeitos da candidatura ao “Fundo Municipal de Apoio
Empresarial” e rasurando os números de utente de saúde e de segurança social
 Declaração de IRS do ano de 2019, no caso de empresário em nome individual
 Declaração de IRC do ano de 2019, no caso de ter contabilidade organizada
 Balancetes do razão das contas 71-Vendas e/ ou 72- Prestação de Serviços ou comprovativo de
faturação dos meses de março a dezembro de 2019
 Balancetes do razão das contas 71-Vendas e/ ou 72- Prestação de Serviços ou comprovativo de
faturação dos meses de março a dezembro de 2020
 No caso de empresário que não tenha contabilidade organizada, deverão ser remetidos
comprovativos de faturação retirados do sistema de faturação e/ou portal e-fatura e/ ou outro
 Declaração sob compromisso de honra do contabilista certificado, no caso de ter contabilidade
organizada
 Declaração sob compromisso de honra do empresário em nome individual, no caso de não ter
contabilidade organizada, nos termos da minuta disponibilizada (Anexo I)
 Autorização para consulta da sua situação regularizada perante o Município de Portimão, nos
termos da minuta disponibilizada (Anexo II)
 Certidão de situação regularizada perante a Autoridade Tributária ou autorização de consulta
eletrónica da situação tributária (NIF Município: 505309939)
 Certidão de situação regularizada perante a Segurança Social ou autorização de consulta
eletrónica da situação contributiva (NISS Município: 20006043212)
 Cópia de declarações de remunerações entregues na Segurança Social, relativas aos
trabalhadores à data da candidatura
 Certidão do Registo Comercial da Sociedade ou o respetivo código de acesso
 Início de atividade extraído do Portal das Finanças

5 - Obrigações do Beneficiário (assinalar com X)
___Declaro, sob compromisso de honra, assumir o compromisso de
manter a atividade aberta e todos os postos de trabalho existentes à
data de apresentação da candidatura, até 30 de junho de 2021
___Em caso de aprovação da candidatura, comprometo-me a apresentar
a documentação solicitada nos pontos 10.1 e 10.2. das Regras de
funcionamento do FMAEP

6- Declarações Adicionais (assinalar com X)
___Declaro que autorizo a utilização dos dados constantes desta candidatura exclusivamente para os
atos necessários da sua avaliação, decisão, controlo e acompanhamento, nos termos do Programa
de Candidatura do FMAEP pelo Município de Portimão, não podendo ser utilizada para outras
finalidades e salvaguardando o sigilo para o exterior
___Declaro que todas as informações constantes neste formulário são verdadeiras
___Declaro cumprir as obrigações relativas ao tratamento de dados pessoais, nos termos do
Regulamento Geral de Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (EU) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativamente aos dados pessoais
constantes do presente formulário de candidatura
___Tomei conhecimento e declaro cumprir as condições de acesso e as obrigações do beneficiário
previstas no Programa de Candidatura do FMAEP, sob pena de operar a caducidade e consequente
anulação da candidatura

7- Observações (campo de texto)

O Empresário/ O Representante

______________________________
(Assinatura conforme BI ou CC)

Todos os dados pessoais solicitados, serão tratados com a finalidade de validação dos pressupostos ao processo de atribuição do
fundo.
Os candidatos deverão garantir os necessários meios técnicos e organizativos assim como possíveis consentimentos necessários,
no âmbito do RGPD e lei 58/2019, na transmissão para o Município dos dados pessoais solicitados e imprescindíveis para as
aferições de capacidade e cumprimento dos termos deste regulamento para atribuição do fundo.
Os dados solicitados são os mínimos considerados indispensáveis para dar continuidade ao processo, podendo no caso de atribuição
ser solicitado outros para efetuação do contrato de atribuição.
Todos os dados serão mantidos pelo Município pelos prazos a que o Município esteja obrigado por questões legais, fiscais e de
auditoria de contas.
Para mais informação sobre como o Município trata os seus dados pessoais, poderá consultar a nossa política de privacidade
localizada na área RGPD do nosso portal em www.cm-portimao.pt ou contatar via correio eletrónico o Encarregado de Proteção de
Dados do Município em epd@cm-portimao.pt

Tomei conhecimento____

