(A preencher pelos serviços)

Processo n.º_____________________

PAECPE
Programa de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego

Identificação do Promotor
Nome:
Morada:
Freguesia:

Código Postal:

N.º Telefone:

N.º de B.I.:

E-mail:

N.º de Contribuinte:

Estado Civil:

N.º de Seg. Social:

Escolaridade

Idade:

-

-

-

-

Último cargo que exerceu:

Identificação do Projecto
Designação Comercial:
Actividade:
CAE:
Sede Social:
Freguesia:

Código Postal:

Forma Jurídica:

Mercado
Clientes:
Fornecedores:

Vendas
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Custo de Mercadorias Vendidas

Fornecimentos e Serviços Externos
Comunicações

Água
Electricidade

Contabilidade

Combustível

Limpeza

Seguro

Comissões

Material de Escritório

Publicidade

Renda / Aluguer

Outros

Despesas com Pessoal
Ordenado:

1. Função:
2. Função:

Ordenado:

3. Função:

Ordenado:

4. Função:

Ordenado:

Documentos Obrigatórios
1- Cópia do bilhete de identidade, cartão de contribuinte ou cartão do cidadão;
2- Cópia do Curriculum Vitae;
3- Cópia da declaração da Segurança social com o valor das prestações de desemprego;
4- Cópia do comprovativo das instalações;
5- Original das facturas pró-forma ou orçamentos do investimento;
6- Memória descritiva do projecto.

Pede deferimento,
Odivelas, ______________________________________

O Requerente,
_____________________________________________________________________
Mais declara que todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido
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Termo de Recebimento e de Conferência
(A preencher pelos serviços)

Eu, ___________________________________________________________________________________,
funcionário(a) da Câmara Municipal de Odivelas, informo que, tendo procedido à recepção e conferência do
presente pedido, verifiquei que:
Está devidamente instruído (constam todos os elementos, os documentos de junção obrigatória e apresentado dentro do
prazo).

Está indevidamente instruído, porquanto:
Não constam todos os documentos de junção obrigatória, designadamente, os seguintes (identificar os
documentos pelos respectivos números) __________________________________________________________________, pelo

que

foi o requerente convidado a aperfeiçoar o pedido, tendo-lhe sido concedido um prazo de 10 dias, para
juntar os documentos em falta, sob pena de rejeição liminar do mesmo;

Odivelas, _____________________________________
O funcionário,

______________________________
(A preencher pelo requerente, após conferência pelos serviços e apenas nos casos de pedidos indevidamente instruídos)

Declaro que tomei conhecimento que o presente pedido não se encontra devidamente instruído,
nomeadamente, que:
Não constam todos os documentos de junção obrigatória, tendo-me sido concedido um prazo de 10 dias
para juntar os documentos em falta.

Odivelas, _____________________________________
O (A) Requerente,

__________________________________
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