Registo de entrada
N.º
NIPG
Data

APOIO AO SETOR AGRÍCOLA
1. Identificação do/a requerente
Nome*
NIF/NIPC*

Cartão de Cidadão/Passaporte*

Validade*

Morada*
Código-postal*

Freguesia*

Telefone*

Telemóvel*

Concelho*
Correio eletrónico*

Representado/a por
Na qualidade de* (1)

Cartão de Cidadão/Passaporte*

Validade*

2. Informações específicas
Designação da atividade
☐ Agricultor a título principal

☐ Jovem agricultor a título principal

☐ Agricultor a título parcial
☐ Outros candidatos

Descrição da atividade agrícola (produtos e volume de produção, área de cultivo, entre outros)
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Apresentação/justificação do projeto

Projeto/proposta em anexo
☐ Sim

☐ Não

Montante estimado para o projeto
€

3. Documentos a anexar

☐ Cartão de Cidadão do/a requerente;
☐ Cartão de Identificação Fiscal (NIF) do/a requerente ou Cartão de Identificação de pessoa Coletiva da
empresa (NIPC);
☐ Número de Identificação Bancária (IBAN), em nome do/a requerente;

☐ Comprovativo da situação contributiva regularizada, perante as Finanças ou autorização para consulta;
☐ Comprovativo da situação contributiva regularizada, perante a Segurança Social ou autorização para
consulta;
☐ Não dívida ao Município de Santa Cruz (validado pelos serviços);

☐ Última declaração de IRS, do/a requerente;
☐ Última declaração de IRC, de rendimentos empresariais;
☐ Declaração de não alienação do Prédio Rústico;
☐ Atestado de residência;
☐ Comprovativo de Atividade Agrícola ou Declaração Comprovativa da Atividade a Título Principal
(se aplicável);

☐ Documento comprovativo da propriedade, arrendamento, usufruto ou posse de terreno;
☐ Autorização do/a proprietário/a ou senhorio para a realização da atividade agrícola (se aplicável);
☐ Planta de localização ou ortofotomapa do prédio, exploração ou terreno agrícola;
☐ Outros documentos:
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Requerente/Representante
* Campos de preenchimento obrigatório.
Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
☐ Declaro conhecer e comprometer-me a cumprir o Regulamento de Apoio ao Setor Agrícola do Município de Santa Cruz.
☐ Aceito expressamente que os meus dados sejam utilizados pelo Município de Santa Cruz, para a gestão do processo.
☐ Autorizo ser notificado/a através do correio eletrónico e/ou contactado/a através do(s) número(s) telefónico(s) indicado(s).
(1)

Declaro que tomei conhecimento que, a não apresentação de todos os documentos necessários, poderá
ter como consequência o indeferimento do pedido.
Pede deferimento,
O/A requerente/representante

Serviço de Atendimento
O/A Técnico/a de Atendimento verifica o processo e aconselha o/a requerente/representante a não entregar
o mesmo sem que esteja completo.
O/A Técnico/a de Atendimento
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Informação

APOIO AO SETOR AGRÍCOLA
Documentos a anexar

Cópias

Cartão de Cidadão do/a requerente;
Cartão de Identificação Fiscal (NIF) do/a requerente ou Cartão de Identificação de pessoa Coletiva
da empresa (NIPC);
Número de Identificação Bancária (IBAN), em nome do/a requerente;
Comprovativo da situação contributiva regularizada, perante as Finanças ou autorização para
consulta;
Comprovativo da situação contributiva regularizada, perante a Segurança Social ou autorização
para consulta;
Não dívida ao Município de Santa Cruz (validado pelos serviços);
Última declaração de IRS, do/a requerente;
Última declaração de IRC, de rendimentos empresariais;
Declaração de não alienação do Prédio Rústico;
Atestado de residência;
Comprovativo de Atividade Agrícola ou Declaração Comprovativa da Atividade a Título Principal
(se aplicável);
Documento comprovativo da propriedade, arrendamento, usufruto ou posse de terreno;
Autorização do/a proprietário/a ou senhorio para a realização da atividade agrícola (se aplicável);
Planta de localização ou ortofotomapa do prédio, exploração ou terreno agrícola;
Outros documentos:

Legislação
→ Regulamento n.º 137/2019, de 5 de fevereiro, Regulamento de Apoio ao Sector Agrícola do Município
de Santa Cruz.
→ Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, Código do Procedimento Administrativo.
→ Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Regime jurídico das Autarquias Locais, aprova o Estatuto das
Entidades Intermunicipais.
→ Constituição da República Portuguesa, Decreto de aprovação da Constituição da República Portuguesa,
Diário da República n.º 86/1976, de 10 de abril.
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