ENTRADA (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

□
□

Dados e documentos exibidos em conformidade

Detetou “não conformidade” aconselhando o requerente
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido
O TÉCNICO:

MEDIDAS DE APOIO ÀS EMPRESAS COVID-19 - ANO 2021
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome _________________________________________________________________________________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ CAE/CIRS _______________________________
Telefone _________________ e-mail ______________________________________
Sede/Local atividade _____________________________________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ______ / ____ / _____
PRETENSÃO

Vem, por este meio, em virtude da pandemia por COVID 19, requerer o(s) seguinte(s) apoio(s), promovidos pelo Município de Fafe:

□1.1 – Tarifa fixa do fornecimento da água (Redução 50%) ***;
□1.2 – Tarifa fixa do saneamento de água residuais (Redução 50%) ***;
□1.3 – Tarifa de disponibilidade de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (Redução 50%) ***;
*** Para atividades empresariais que comprovadamente viram o volume de negócios da empresa reduzido em 40% (ou mais) no ano
de 2020 em comparação com ano de 2019.
Nota: É obrigatório o(s) Contrato(s) estar(em) em nome do Requerente.
ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO

□Declarações válidas relativas à regularidade das situações, contributiva e tributária, perante a Segurança Social e a Autoridade
Tributária, ou em alternativa autorização para consulta da situação nessas entidades;

□Certidão permanente da Empresa, no caso de pessoa coletiva, ou código de acesso válido;
□Declaração de Inicio de atividade, no caso de Empresário em nome individual;
□Declaração subscrita por contabilista certificado responsável pela contabilidade da empresa, no caso de pessoa coletiva, conforme
ANEXO I;

□Declaração sob compromisso de honra subscrita pelo representante legal, no caso de empresário em nome individual, conforme
ANEXO II;

□Cópia da fatura de fornecimento de água (frente e verso), cópia da fatura da tarifa de saneamento ou, se aplicável, cópia da fatura
relativa à recolha de resíduos sólidos urbanos.
Nota: Preferencialmente, o processo deve ser instruído e remetido para o e-mail: geral@cm-fafe.pt

□Declaro, sob compromisso de honra, que as informações prestadas e os elementos instrutórios anexos correspondem à verdade.
□Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art.º 6º, nº 1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados por parte do Município
de Fafe, no âmbito do presente processo.
Pede deferimento,
DATA

ASSINATURA DO REQUERENTE

______ / ____ /______

_______________________________________________________
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