DECLARAÇÃO DA CONTRAPARTE
Exm.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Maia
Nome: Pessoa Singular/Coletiva
NIF | NPC:
Morada

BI:

| Sede:

Código Postal:

-

e-mail:
Telf./Tlm.:
NIB:

Para efeitos de celebração de contrato de prestação de serviços, nas modalidades de tarefa ou avença, DECLARA QUE:
(assinale com X: se pessoa singular, preencher os campos 1; se pessoa colectiva, preencher os campos 2)

RELAÇÕES PROFISSIONAIS
1. Não possui, nem possuiu qualquer relação profissional com o Município da Maia.
Possui ou possuiu a(s) seguinte(s) relação(ões) profissional(ais) com o Município da Maia:

2. Não tem trabalhadores que possuam ou tenham possuído qualquer relação profissional com o Município da Maia.
Tem trabalhadores que possuem ou possuíram a(s) seguinte(s) relação(ões) profissional(ais) com o Município da Maia:

RELAÇÕES PESSOAIS
1. Não mantém, nem manteve qualquer relação pessoal, bem como o respetivo cônjuge, algum parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha
colateral, ou de qualquer pessoa com quem viva em economia comum, com alguém do Município da Maia.
Mantém ou manteve a(s) seguinte(s) relação(ões) pessoal(ais) com alguém do Município da Maia:

2. Não tem trabalhadores que mantenham ou tenham mantido qualquer relação pessoal, bem como o respetivo cônjuge, algum parente ou afim em linha
reta ou colateral, ou de qualquer pessoa com quem viva em economia comum, com alguém do Município da Maia.
Tem trabalhadores que mantêm ou mantiveram a(s) seguinte(s) relação(ões) pessoal(ais) com alguém do Município da Maia:

REGULARIDADE FISCAL E CONTRIBUTIVA
Anexo certidão comprovativa da inexistência de dívidas às Finanças.
Anexo certidão comprovativa da inexistência de dívidas à Segurança Social.

ENQUADRAMENTO FISCAL E CONTRIBUTIVO
Enquadramento em IVA:

Não sujeito

Sujeito

Isento

Enquadramento em IRS:

Com retenção à taxa de ______%

Isento

(mencionar disposição legal de isenção)
(mencionar disposição legal de isenção)

No ano civil anterior o Município da Maia beneficiou de pelo menos 80% do valor total da minha atividade como trabalhador independente:

SIM
NÃO

No ano civil em curso o Município da Maia beneficia/ beneficiou de pelo menos 80% do valor total da minha actividade como trabalhador
independente até esta data:

SIM
NÃO

Data:

_______/_______/_______
Assinatura (pessoa singular ou representante legal)

Rececionado no Município da Maia em:

_____/_____/_____
O Trabalhador

IM-DFP-038.4

