
Formulário de Candidatura
Apoio à Recuperação Económica do Município da Ribeira Brava 

(nos termos do n.º 1 do Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação Económica do Município da Ribeira Brava)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

1.1 – ENI - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL / PROFISSIONAL LIBERAL

Nome

Domicílio

Freguesia

Código Postal Localidade

Telefone Telemóvel

Correio Eletrónico

N.º de Identificação Civil Válido até Vitalício Sim

Tipo Bilhete de Identidade Cartão de Cidadão Passaporte Autorização de Residência

N.º de Identificação Fiscal

Na qualidade de Empresário em Nome Individual Profissional Liberal

Setor de atividade

Código do Serviço de Finanças CAE

Contabilidade organizada Sim Não

1.2 – SOCIEDADE COMERCIAL

Designação

Natureza Jurídica NIPC

Objeto Social

Sede

Freguesia

Código Postal Localidade

Telefone Telemóvel

Correio Eletrónico

Código de acesso à certidão comercial permanente

Nome do representante legal da Sociedade (subscritor)

N.º de Identificação Civil Válido até Vitalício Sim

Tipo Bilhete de Identidade Cartão de Cidadão Passaporte Autorização de Residência

N.º de Identificação Fiscal

Na qualidade de Sócio-gerente Gerente Outro:

Setor de atividade

Código do Serviço de Finanças CAE

Contabilidade organizada Sim Não
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Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se ex clusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município. Os titulares dos dados podem aceder à 
informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Código tabela artigo 151.º de CIRS



MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

2 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Designação

Morada

Freguesia

Código Postal Localidade

3 – DADOS DA ATIVIDADE

Volume de Negócios 2020
(para quem iniciou atividade a partir de 01/01/2020)

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Requerente com quebra de faturação entre 30% a 50% no ano de 2020, 
comparativamente com o período homólogo anterior?
Requerente com quebra de faturação entre 50% a 75% no ano de 2020, 
comparativamente com o período homólogo anterior?
Requerente com quebra de faturação superior a 75% no ano de 2020, 
comparativamente com o período homólogo anterior?
Requerente com quebra na faturação entre 30% a 50% no mês anterior à 
candidatura, comparativamente com a média mensal dos últimos 12 meses 
ou desde a data de início de atividade?
Requerente com quebra na faturação entre 50% a 75% no mês anterior à 
candidatura, comparativamente com a média mensal dos últimos 12 meses 
ou desde a data de início de atividade?
Requerente com quebra na faturação superior a 75% no mês anterior à 
candidatura, comparativamente com a média mensal dos últimos 12 meses 
ou desde a data de início de atividade?

Sim Não

4 – TRABALHADORES

Nº de trabalhadores à data da candidatura

Assumo o compromisso, em nome pessoal/em nome da sociedade que represento, de 
que manterei a atividade aberta bem como o número de contratos de trabalho afetos 
à atividade até 31 de dezembro de 2021.

Sim Não

5 – DÍVIDAS AO ESTADO E MUNICÍPIO

Sim Não

Sim Não

O(A) requerente tem dívidas à Autoridade Tributária (AT) 

O(A) requerente tem dívidas à Segurança Social (SS) 

O(A) requerente tem dívidas ao Município da Ribeira Brava Sim Não

6 – DOCUMENTOS ANEXOS DE ENTREGA OBRIGATÓRIA PARA INSTRUÇÃO DE CANDIDATURA

Cópia de documento de identificação civil ou, no caso de cidadão estrangeiro, de outro documento de 
identificação e número de identificação fiscal português do(a) requerente em nome individual 
ou representante legal da sociedade comercial, com a menção “Autorizo a reprodução exclusivamente para 
efeitos da Candidatura ao Apoio à Recuperação Económica do Município da Ribeira Brava"

Certidão permanente ou código de acesso

Declaração de início de atividade

Certificado de PME

Declaração do contabilista certificado (CC) ou do revisor oficial de contas (ROC) para efeito de demonstração e 
comprovação da quebra de faturação nos termos dos artigos 3.º e 5.º

Relatório obtido junto do portal das finanças, contendo a relação de todas as faturas / recibo emitidos para o efeito 
de demonstração e comprovação dos critérios de elegibilidade nos termos do n.º 2 do artigo 3.º (ENI e TI)
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Data de Início de Atividade
Volume de Negócios 2019
(para quem iniciou atividade até 31/12/2019)

Sim Não



MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

• Número de Identificação Fiscal: 511236417
• Número de Identificação da Segurança Social: 20016819909

Certidão de situaç ão regularizada perante a Seguranç a Social ou autorizaç ão de consulta eletrónica 
da situação contributiva tendo em conta os seguintes dados do Município da Ribeira Brava:

• Número de Identificação Fiscal: 511236417
• Número de Identificação da Segurança Social: 20016819909

Declaração de Remunerações da Segurança Social, descriminada com o nome dos trabalhadores, do mês anterior 
à data da candidatura

Declaração sob Compromisso de Honra da Sociedade Comercial 

Declaração sob Compromisso de Honra do Empresário em Nome Individual / Profissional Liberal

Documento emitido pela entidade bancária, onde conste o IBAN do(a) requerente (com indicação do nome 
do promotor)

Documento comprovativo da licença para exercer a atividade no Concelho da Ribeira Brava, relativamente 
aos candidatos com o CAE 49320

7 – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Todos os campos do presente formulário são de preenchimento obrigatório (salvo quando não seja aplicável). 
Todos os documentos indicados no ponto 6 são de entrega obrigatória (salvo quando não seja aplicável).
As candidaturas que não cumpram os dois pontos anteriores, não serão consideradas elegíveis para 
análise.
Os pedidos de esclarecimento ou obtenção de informação complementar poderão ser formalizados através 
de e-mail para o endereço eletrónico recuperacaoeconomica@cm-ribeirabrava.pt.
As falsas declarações ou incumprimentos das regras de concessão do apoio, implicam a devolução da 
importância recebida, bem como as demais consequências legalmente previstas.

8 - NOTIFICAÇÕES

As notificações/comunicações deverão ser feitas via e-mail para o seguinte endereço eletrónico

E-mail

As notificações/comunicações deverão ser feitas por via postal para a seguinte morada

Morada

9 – PROTEÇÃO DE DADOS

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art. 6º, n.º 1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus 
dados por parte do Município da Ribeira Brava, no âmbito do presente formulário. 

Autorizo que os meus dados sejam utilizados para envio de comunicação Institucional.

O(A) subscritor(a), sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal
caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à
verdade e que tomou conhecimento que cumpre todas as obrigações legais e regulamentares identificadas.

Pede deferimento,

O(A) Requerente - O(A) Representante

Assinatura do(a) requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar
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Modelo 3 do IRS de 2019 e de 2020 se disponível (ENI e TI, com ou sem contabilidade organizada)

Modelo 22 do IRC de 2019 e de 2020 se  disponível (Sociedades Comerciais)

Informação Empresarial Simplificada de 2019 e de 2020 se disponível (IES)

Certidão de situação regularizada perante a Autoridade Tributária ou autorização de consulta eletrónica da situação 
tributária tendo em conta os seguintes dados do Município da Ribeira Brava:

mailto:age@cm-albufeira.pt
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