
 

Formulário de candidatura 

Incentivos à recuperação económica do concelho de S. João da Pesqueira 

 

 

Identificação do Candidato 

Empresário em Nome Individual                                       Empresa 

 

Empresário em nome individual 

Nome:

Domicílio fiscal: 

NIF:  

N.º CC:                   Validade:

CAE Principal: CAE`S secundários:                                                          

Telemóvel/telefone:

 E-mail: 

 

Empresa 

Requerente:

Qualidade em que atua:

Designação da empresa:

NIPC: 

Sede: 

CAE Principal:     CAE`S secundários: 

Telemóvel/telefone:  E-mail:  

 

Dados do estabelecimento: 

Estabelecimento Próprio                       Estabelecimento arrendado

 

Morada do estabelecimento:  

 

 

 

www.gonitro.com



 

 

Apoios (selecione apenas uma das opções): 

1. Estabelecimentos arrendados encerrados ou com atividade suspensa

2. Estabelecimentos arrendados que tenham estado com atividade parcialmente suspensa

3. Estabelecimentos do próprio empresário ou empresa ou cedidos a título gratuito que tenham 

estado encerrados ou com atividade suspensa

4. Estabelecimentos do próprio empresário ou empresa ou cedidos a título gratuito que tenham 

estado com atividade parcialmente suspensa

Documentos a entregar: 

1. Código de acesso à certidão permanente (empresas), no caso de empresário em nome 

individual comprovativo da situação fiscal integrada extraída do portal das finanças

2. Comprovativo da titularidade do imóvel ou de utilização a título gratuito, no caso de 

estabelecimentos próprios ou cedidos a título gratuito

3. Comprovativo dos recibos das rendas de janeiro, fevereiro e março de 2021 e cópia do 

contrato de arrendamento, no caso de imóveis arrendados 

4. Contrato de empréstimo e comprovativo do valor das mensalidades de janeiro, fevereiro e 

março de 2021 (caso aplicável)

5. Declaração do Contabilista Certificado (CC) ou Revisor Oficial de Contas (ROC) comprovativa 

de que o empresário/empresa teve instalações e estabelecimentos encerrados ou atividades 

suspensas ou parcialmente suspensas na sequência da declaração de Estado de 

Emergência, durantes os meses de janeiro, fevereiro e março de 2021

6. Certidão de não existência de dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária, podendo 

também ser disponibilizado ao Município de S. João da Pesqueira autorização para 

confirmação eletrónica da respetiva situação contributiva e tributária (NIPC: 506892646 NISS: 

20007329430) 

7. Certificado PME

8. Comprovativo do IBAN do candidato (com indicação do nome do promotor, emitido por 

entidade bancária, sempre que aplicável)

9. Declaração sob compromisso de honra de não encerramento da atividade e manutenção dos 

postos de trabalho até 31/12/2021 

10. Indicação de ausência de dívidas por regularizar junto do Município de S. João da Pesqueira, 

situação a validar pelos serviços do Município

www.gonitro.com



 

Data: 

 

Assinatura 

 

____________________________________ 
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