
Anexo II

Município da Figueira da Foz 

Ficha de adesão de estabelecimentos comerciais 

 Registo n.º: 

Exmo(a). Senhor(a) 
Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

 Processo n.º: 

 Registado em: 

Figueira Vale Mais

A FIGUEIRA VALE MAIS pretende apoiar financeiramente famílias que se encontram em situação de carência económica,
disponibilizando "títulos" que permitem a aquisição de bens de primeira necessidade na rede de estabelecimentos do
comércio local aderentes.

Para fazer parte deste projeto e ser um empresa da rede FIGUEIRA VALE MAIS, preencha o seguinte formulário com a
informação respeitante ao seu estabelecimento e envie para o e-mail: Vitor.Pereira@cm-figfoz.pt

Nome da empresa:   _________________________________________________________________________________

Nome do proprietário/a:  ______________________________________________________________________________ 

Número de Identificação Fiscal: ________________________________________________________________________

C A E / Área de atividade: _____________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________________________

Morada: ___________________________________________________________________________________________

Código postal: ______________________________________________________________________________________

Localidade:  ________________________________________________________________________________________

Freguesia: _________________________________________________________________________________________

IBAN: _____________________________________________________________________________________________

(Anexar comprovativo dos dados bancários com identificação do titular da conta)

Anexar a Certidão/Declaração de não dívida à Segurança Social e Finanças.

Declaro que tenho interesse em aderir ao Programa Figueira Vale Mais.

Figueira da Foz, ____/____/____

______________________________________________

CONDIÇÕES DE REEMBOLSO DO "FIGUEIRA VALE MAIS"

1. O comerciante deve emitir as faturas das compras dos beneficiários em nome do Município  da Figueira da Foz, com
NIF 501 305 580. Em anexo às faturas deverão estar anexos os correspondentes vales;

2. O valor de cada fatura terá de ser igual ao somatório dos vales apresentados;

3.  Só  serão  reembolsadas  as  faturas  relativas  a  bens  de  primeira  necessidade,  conforme  a  lista  integrante  neste
formulário;

4. A entrega da documentação  (faturas e vales) deverá ser efetuada no Balcão de Atendimento Único, do Município da
Figueira da Foz, a cada segunda-feira, a funcionar na Rua de Manuel Fernandes Thomaz ou via correio;

5. O pagamento das faturas será efetuado por transferência bancária, no prazo de uma semana, após a validação da
documentação, pelos serviços competentes;

6. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão contactar a pessoa responsável, Dr. Vitor Pereira, através
do e-mail: Vitor.Pereira@cm-figfoz.pt, ou tel.233403300.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Os dados pessoais recolhidos neste pedido são necessários,  única e exclusivamente,  para dar cumprimento ao disposto no artigo 102.º do Código do
Procedimento Administrativo (CPA),  no artigo 17.º do Decreto-Lei  n.º  135/99,  de 22 de abril  e/ou ao previsto na legislação específica  aplicável  ao pedido
formulado.
2. O tratamento dos dados referidos no ponto 1 por parte do Município da Figueira da Foz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados
pessoais e será realizado com base seguintes condições:

Responsável pelo tratamento - Município da Figueira da Foz

Finalidade do tratamento - Cumprimento de uma obrigação jurídica (CPA e/ou de legislação específica aplicável  ao pedido formulado) ou
necessário ao exercício de funções de interesse público
Destinatário(s) dos dados - Serviço municipal com competência para analisar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica municipal em
vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido

3. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município da Figueira da Foz consulte o nosso site em www.cm-figfoz.pt ou envie um e-mail

para municipe@cm-figfoz.pt.

4. Os documentos apresentados no âmbito do presente pedido são documentos administrativos, pelo que o acesso aos mesmos se fará em respeito pelo regime
de acesso à informação administrativa e ambiental e reutilização dos documentos administrativos (Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto).
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