N.º DE REGISTO

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ
DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL
GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL

A. M. E. GOLEGÃ - APOIO MUNICIPAL EMPRESARIAL
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nome do Candidato: _________________________________________________________________
Identificação Empresarial: _____________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________
NIF/ NIPC:____________________
Telemóvel________________________ E-mail_____________________________________________

DOCUMENTOS ENTREGUES:					
Identificação empresarial:
Identificação proprietário/gerente:
Código de acesso Certidão Permanente Comercial:
Pacto Social:
Declaração do Contabilista/ R.O.C. referente ao art. 4º:
Comprovativo de IBAN:
Último extrato D.M.R.
I.E.S. 2019:

A. M. E. GOLEGÃ - APOIO MUNICIPAL EMPRESARIAL FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
PÁG.1

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA:
____________________________________________________________________ , portador do
CC nº _________________ válido até ___/___/_______ com o NIF nº _________________, declaro
sob compromisso de honra serem verdadeiras todas as informações que constam da candidatura
apresentada ao programa de apoio financeiro A. M. E. da Câmara Municipal da Golegã.
Declaro ainda conhecer as normas que regem o programa, a cujo cumprimento estou obrigado.
Golegã ____ de _________ de 2021.
O Candidato: _________________________________________________
						
Consentimento para acesso e tratamento dos dados pessoais:
Destino dos dados:
Os dados recolhidos, servem apenas para operações de tratamento exclusivamente no âmbito do programa de
Apoio Municipal Empresarial (A.M.E.), da Câmara Municipal da Golegã.
O armazenamento de dados será feito pelo Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo Local (GAEL), nas instalações
da Câmara Municipal da Golegã, entidade que respeita a sua conservação, garantias de sigilo e confidencialidade
preconizadas pelo RGPD.
Os dados pessoais cujo tratamento se autoriza pela presente declaração não poderão servir para quaisquer fins de
comercialização direta ou outros de natureza comercial, incluindo a definição de perfis ou para quaisquer outras
decisões automatizadas e poderão ser objeto de portabilidade nos termos do art.º 20.º do RGPD.
Tempo de conservação dos Dados:
Os dados recolhidos serão conservados durante o período mínimo de 2 anos, ao serem arquivados os dados
servirão apenas para efeitos estatísticos, sem limite temporal, respeitando a sua conservação as garantias de sigilo e
confidencialidade preconizadas pelo RGPD.
Direito a retirada do consentimento:
O titular dos dados tem direito a solicitar a eliminação ou retificação dos dados fornecidos, em qualquer momento
junto do GAEL ou em empreende@cm-golega.pt ou dpo@cm-golega.pt. A retirada posterior de consentimento
de dados para tratamento não compromete a licitude do tratamento com base em consentimentos dados
anteriormente.
Direito de reclamar:
O titular dos dados tem o direito de apresentar reclamação quanto a qualquer questão relativa ao tratamento dos
seus dados pessoais, junto do Município de Golegã ou por email para empreende@cm-golega.pt ou dpo@cmgolega.pt, ou deslocando-se às nossas instalações no Lg. D. Manuel I, 2150-128 Golegã.

Declaro que li e aceito as normas da política de privacidade

Assinatura: ________________________________________________________
Data: ____/____/2021
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DECLARAÇÃO DE CONTABILISTA CERTIFICADO:
A presente certidão é emitida, por mim,__________________________________________ , inscrito
na Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) sob o n.º ____________________, na qualidade de
Contabilista Certificado de ______________________________________ , NIPC_____________ , ao
abrigo do Programa de Apoio Municipal Empresarial no âmbito da pandemia Covid 19 do Município
da Golegã, declaro que:
Com base no conhecimento da entidade e da informação económico-financeira de cuja preparação
sou responsável, confirmo que para efeitos de comprovação dos critérios de elegibilidade ao
presente apoio a entidade mencionada evidenciou:

Um volume de negócios anual no ano 2019 de_________________________;
Um volume de negócios para novas empresas, somente dos meses completos de 2019 na ordem
de_____________;
Um volume de negócios de Janeiro a Dezembro de 2020 na ordem de______________;
Um rácio de _______ (igual ou superior a 25% de quebra da faturação no ano de 2020, com
referência ao período homólogo 2019);
Não existência de segunda ou mais fontes de rendimentos por parte dos empresários,
nomeadamente atividades económicas desenvolvidas como complemento ao rendimento obtido
através de funções exercidas por conta de outrem.

Por ser verdade, subscrevo a presente declaração na data de_____ de________ de 2021.

O Contabilista Certificado						

_________________________

O Beneficiário

____________________
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