
ANEXO A

Requerimento de Adesão ao Programa

IDENTIFICAÇÃO

Câmara Municipal do Montijo

Nome do Estabelecimento/Empresa

Nome do Responsável

Denominação Fiscal

CAE da Atividade/Estabelecimento

Morada

Localidade Código Postal

Tel./Telm.: E-mail:
@

Situação Atual
Microempresa (emprega menos de 10 trabalhadores)

Empresário Em Nome Individual (ENI)

Faturação anual até 150.000,00€ a 31 de dezembro de 2019

Entrega de Documentação

Certidão de Registo Comercial ou Declaração de Inicio de Atividade/alterações para efeitos de 
verifi cação do CAE
Comprovativo de IBAN em Nome da Empresa ou do ENI

Cópia do Número de Identifi cação Fiscal da Empresa ou do ENI
Informação Empresarial Simplifi cada (IES) referente ao ano de 2019
(no caso de pessoas coletivas ou ENI’s com contabilidade organizada)

Declaração de IRS de 2019 (Empresários em Nome Individual)

Vale COMPRARMais LOCAL

NIF



Câmara Municipal do Montijo

Vale COMPRARMais LOCAL

Declaro sob compromisso de honra que a documentação e a informação neste requerimento 
de adesão são verdadeiras. Comprometo-me a apresentar os respetivos comprovativos e pro-
vas de compra referentes aos vales que me forem atribuídos, de acordo com o estipulado nas 
Normas de Participação do Programa.

No caso de ser Empresa ou ENI com atividade aberta em 2020, o volume de faturação será 
verifi cado pelos seguintes critérios

Pela declaração do início da atividade (AT)

Declaração emitida pelo contabilista certifi cado quando aplicável.

Compromisso de honra em como se enquadra nas condições

Proteção de Dados

Declaro de forma expressa que autorizo o tratamento dos meus dados pela Câmara Municipal 
do Montijo, no âmbito deste Programa

Declaro que li e aceito as condições de adesão ao programa.

Montijo, de de 2021

Mais declaro sob compromisso de honra que a Empresa/ENI que se candidata a este programa 
não tem dívidas ao Município do Montijo, tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e não poderá durante a vigência do programa contrair dívidas a 
qualquer uma das entidades referenciadas anteriormente, sob pena de cessação imediata do 
apoio e à obrigatoriedade da devolução das quantias recebidas, acrescida dos juros legais.

assinatura do representante legal


