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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Manteigas 

 
 
 
 

N.º do processo  

 

1. Empresário em nome individual 

Nome :  

C.C./B.I. : Validade : 

Domicílio Fiscal : Contribuinte NIF : 

Morada : 

Cód. Postal :  Localidade : 

Telefone/Telemóvel : Correio eletrónico: 

Atividade : CAE : 

Data do início da atividade : 
 
 
 

2. Pessoa coletiva de natureza privada 

Denominação : 

NIPC : 

Natureza social 

Sociedade por quota                           

Sociedade anónima                    

 

Sociedade limitada                         Qual? 

Outra                                    _______________                

Nome do representante legal : 

C.C./B.I. : Validade : 

Morada da sede : 

Código Postal : Localidade : 

Telefone/Telemóvel : Correio eletrónico : 

Atividade : CAE : 

Data do início da atividade : 
 

 

 
 
 
 

ENTRADA 
 

Reg.º __________ 
 

N.º____________ 
 

 

________________ 

O/A trabalhador/a 

Data:     /    / 
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3. Postos de Trabalho criados / a criar 

Postos de 
trabalho 

Descrição das funções 
Data 

da criação 

Natureza do vínculo 

Contrato de 
Trabalho a 

Termo Certo 

Contrato de 
Trabalho por 

Tempo 
Indeterminado 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

4. Postos de Trabalho criados / a criar 

Vem, pelo presente, solicitar a V. Exas. que se digne aceitar a submeter, a competente 

apreciação, a presente candidatura à atribuição do apoio financeiro.  

 

5. Declaração sob compromisso de honra 

Declaro sob compromisso de honra e para efeitos do regulamento de “Apoio à Fixação de 

Empresas, ao Emprego e ao Investimento – 2.ª alteração”, a manutenção da atividade e dos 

postos de trabalho existentes no final do ano anterior à candidatura por um período mínimo de 

três anos.  

 

6. Toma conhecimento 

Os dados pessoais solicitados neste requerimento destinam-se à(s) finalidade(s) nele 

expressa(s), bem como para fins estatísticos ou históricos, sendo o Município de Manteigas 

responsável pelo seu tratamento. Pode exercer os direitos de informação, acesso, retificação, 

apagamento, limitação de tratamento, portabilidade, oposição através do email rgpd@cm-

manteigas.pt. Para mais informações consulte a Política de Privacidade disponível no nosso 

site https://cm-manteigas.pt/politica-de-privacidade ou no balcão único. 
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De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os 

documentos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administrativos, 

pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos aqueles que o 

solicitem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data: _______________ (aaaa/mm/dd) 

 

            Pede Deferimento 
             O(A) Requerente 

 

 

___________________________________ 
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PARECER TÉCNICO: 

 

 

 

 

Data:       /       /                                                            O Técnico                                                          

 
 

DESPACHO             Deferido 

                                  Indeferido 

 

Data:       /       /                                     

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

____________________________________ 

 

 
 

Documentação junta: 

 Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade 

 Cópia do cartão de Contribuinte 

 Cópia do cartão de pessoa coletiva 

 Comprovativo de domicílio fiscal ou sede no concelho de Manteigas há pelo menos dois anos 

 Informação Empresarial Simplificada (IES) do final dos dois anos anteriores à candidatura 

 Cópia da declaração de início de atividade 

 Comprovativo do estatuto da empresa (ENI, Microempresa ou PME) 

 Declaração de situação regularizada junto da Segurança Social  

 Declaração de situação regularizada junto das Finanças 

 Quadro de pessoal comprovativo do número de postos de trabalho existentes no final do ano anterior à 

candidatura ou Declaração de remunerações dos descontos para a Segurança Social no final do ano anterior 

à candidatura 

 Outros : ________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Recebido em :  

 

O Funcionário     O Requerente 

 

___________________________   _____________________________ 
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