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

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Manteigas

Nome:

Morada: 

Código postal: Localidade: 

Contacto telefónico: 

Correio eletrónico: 

Documento de identificação: N.º: Valido até:

N.º de contribuinte: 

Página WEB: 

Representado por

Morada: 

Telefone: 

Na qualidade de: 

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 5.º:

Apoio financeiro para o desenvolvimento regular de atividades 

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

Apoio não financeiro (*) 

Adiantamento de 50% do apoio para o desenvolvimento regular da atividade 

*  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. 
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REGISTO DE ENTRADA

Nº: 

Classifi.: 

Data: 

Atendido por: 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

luis.monteiro
cabeçalhos Modelos



Critérios de Avaliação Descrição Número/Percentagem

Participação em atividades 
promovidas pela Câmara Municipal.

Número de atividades

Grau de execução das atividades 
inseridas no plano de atividades.

Percentagem do grau de execução 
das atividades

Organização de ações/atividades 
pontuais, não previstas no plano de 
atividades.

Número de atividades

Capacidade de criar receitas próprias 
e de captar fontes de financiamento 
alternativas (financiamento para além 
do apoio da Autarquia).

Percentagem de financiamento 
obtido através de receitas próprias

Postos de trabalhos criados. Número de postos de trabalho

Público local, abrangido nas 
atividades realizadas.

Número, aproximado, de pessoas.

Outros públicos abrangidos nas 
atividades realizadas.

Número, aproximado, de pessoas.

Número de participantes ativos nas 
atividades realizadas.

Número, aproximado, de pessoas.

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

referidas.

Data: 

Pede deferimento 
O/A requerente

_____________________________________

Documentos apresentados:
Fotocópia do plano de atividades e orçamento do ano em curso, onde estejam identificadas e quantificadas as 
ações ou atividades, pessoas e públicos envolvidos

Fotocópia do relatório e contas do ano anterior, de onde constem os resultados transitados

Cópias das atas que contenham a aprovação, pelos órgãos sociais, dos documentos referidos nas alíneas 
anteriores

Fundamentação do adiantamento, com compromisso de entrega dos documentos de acordo com o disposto no 
nº3, do artigo 2º

Fichas dos critérios de avaliação devidamente preenchidas

Descrição e caracterização da ação a realizar
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Ficha dos Critérios de Avaliação

Declaração

luis.monteiro
cabeçalhos Modelos


	CampoTexto1: 



