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REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS COLETIVAS E/OU SINGULARES 

COM ATUAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL, DESPORTIVA, SOCIAL OU DE OUTRA NATUREZA 

 

ANEXO II 

Formulário de candidatura 

 

1. Identificação do Requerente 

Nome  _________________________________________________________________________________  

Morada  ________________________________________________________________________________  

Localidade  ______________________________________________  Código Postal  ________   -  ______  

N.º de Contribuinte  _________________________   B.I./C.C. Número  ____________________________  

Telefone  _________________  Fax  ________________   E-mail  ________________________________  

 

2. Identificação da Pessoal Coletiva e/ou Singular 

Denominação  ___________________________________________________________________________  

Morada  ________________________________________________________________________________  

Localidade  ______________________________________________  Código Postal  ________   -  ______  

NIPC  _________________________   NIB  ___________________________________________________  

Telefone  _________________  Fax  ________________   E-mail  ________________________________  

Página WEB  ___________________________________________________________________________  

 

Vem requerer a V. Exa. se digne apreciar a presente candidatura aos apoios previstos no Regulamento 

Municipal supra identificado, de acordo com as tipologias do artigo 4.º: 

 Apoio financeiro para o desenvolvimento regular de atividades 

 Apoio financeiro extraordinário para o desenvolvimento de ações excecionais (*) 

 Apoio não financeiro (*) 

* Juntar em anexo os seguintes elementos: designação da ação, localização, data, população alvo, 

justificação, apoio solicitado, estrutura de custos (receitas e despesas) e outros elementos relevantes. 

ENTRADA 

Reg.º  ______  

N.º  ________  

 

______________ 

O Funcionário 

Data     /     / 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Manteigas 

INFORMAÇÃO 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

____________________ 

O Funcionário 

Data     /     / 

DESPACHO 

 _______________________________  

 _______________________________  

 

____________________ 

O Presidente da Câmara 

Data     /     / 
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3. Documentação a apresentar, quando aplicável 

Pessoas coletivas 

 Fotocópia do plano de atividades e orçamento do ano em curso 

 Fotocópia do Relatório e Contas do ano anterior 

 Certidões comprovativas da situação contributiva regularizada (Finanças e Segurança Social) ou código 

de consulta on line, quando aplicável 

 

Pessoas singulares 

 Descrição e caracterização da ação a realizar 

 Certidões comprovativas da situação contributiva regularizada (Finanças e Segurança Social) ou código 

de consulta on line, quando aplicável 

 

4. Declaração 

Na qualidade de requerente, declaro sob compromisso de honra ser verdade as informações acima 

referidas. 

 

 Data ___ / ___ / ______ 

 

 

 Assinatura e carimbo 
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