REQUERIMENTO DE CANDIDATURA
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS OU BENEFÍCIOS A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA,
RECREATIVA OU OUTRA
PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURAS
Nome
Morada
Código Postal
NIF
NIB
Nome do Responsável
Cargo

ANO

2016

Telefone / Telemóvel

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO A REALIZAR

OBJETIVOS/METAS QUE SE PROPÕE ATINGIR

QUANTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS COM A EXECUÇÃO DO PROJETO
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IMPORTÂNCIA E INTERESSE DO PROJETO PROPOSTO PARA O MUNICÍPIO/COMUNIDADE

RELEVÂNCIA PARA A PROJEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO DO CARÁTER INOVADOR DO PROJETO A DESENVOLVER

N.º DE DESTINATÁRIOS/BENEFICIÁRIOS PREVISTOS E QUAIS

ATIVIDADE DE CONTINUIDADE

NÃO

SIM

HÁ QUANTO TEMPO

IDENTIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE COMPLEMENTARIDADE COM OUTROS PROGRAMAS JÁ REALIZADOS
OU EM CURSO DE EXECUÇÃO NA MESMA ÁREA OU EM ÁREAS CONEXAS, SE OS HOUVER
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO
ORÇAMENTO DA DESPESA SEM IVA
ORÇAMENTO DA RECEITA
Designação
Valor
Designação

TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Valor

TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA
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FORAM SOLICITADOS OU ESPERAM RECEBER OUTROS APOIOS
FINANCEIROS/LOGÍSTICOS:

SIM

NÃO

QUAIS E DE QUE ENTIDADES

MONTANTE DO APOIO FINANCEIRO PRETENDIDO

DOCUMENTOS DE ENTREGA OBRIGATÓRIA
- Memória descritiva e mapa de trabalhos com as quantidades e respetiva previsão de custos, com indicação expressa do
montante total do investimento com IVA e respetiva taxa. Caso se aplique IVA com taxas diferentes, apresentar os valores
parciais com as taxas aplicadas;
- Cópia atualizada do título de registo na conservatória;
- Calendário e prazo global de execução do projeto/programa de desenvolvimento desportivo, e respetivo cronograma
financeiro;
- Fotografias do estado atual das infraestruras e peças desenhadas do que se pretende executar no âmbito do projeto
apresentado em sede de candidatura;
- N.º de processo de construção da CMMG;
- Cópia da licença de obras emitida pela CMMG ou comprovativo do envio de comunicação prévia à CMMG – obras isentas
de controlo prévio nos termos do RJUE e RMEU;
- Declaração em como a titularidade, gestão e manutenção dos bens adquiridos ou construídos ao abrigo do projeto
candidatado ficará a pertencer à entidade beneficiária, ou do destino dos bens adquiridos ou construídos se a sua
titularidade não ficar a pertencer à entidade beneficiária do apoio financeiro, bem como a definição da entidade
responsável pela sua gestão e manutenção;
- Demonstração do grau de autonomia financeira, técnica, material e humana para a execução do programa, incluindo, se
for caso disso, a indicação de outras comparticipações, financiamentos ou patrocínios, e respetivas condições;
- Identificação de quaisquer entidades eventualmente associadas à gestão e execução do programa, definindo a natureza da
sua intervenção, os seus poderes e as suas responsabilidades;
- Relações de complementaridade com outros programas já realizados ou em curso, de execução na mesma área ou em
áreas conexas, se os houver;
- Se estiver prevista a participação de terceiras entidades na concretização do projeto, devem estas ser igualmente
identificadas na candidatura, com indicação dos respetivos direitos e obrigações;
- Indicação sobre se se trata de um pedido de apoio para a realização integral de um projeto ou se se trata de um projeto a
ser realizado por fases;
Se se tratar de um projeto a implementar por fases:
- Descrição das fases já realizadas e a realizar;
- Indicação expressa da fase a concretizar e respetiva descrição;
- Memória descritiva global e da fase que se pretende implementar no âmbito da candidatura;
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- Mapa de trabalhos por fases, com quantidades e orçamento das várias fases, com indicação expressa do montante total do
investimento com IVA e respetiva taxa. Caso se aplique IVA com taxas diferentes, apresentar os valores parciais com as
taxas aplicadas.
- Peças desenhadas e fotografias onde seja claramente evidenciado o estado em que o objeto de candidatura se encontra
antes da realização da fase de obras candidatada e através das quais seja claramente visível e comprovável a concretização
da fase das obras candidatadas;
- Peças desenhadas sobre o que pretende implementar em cada uma das fases;

DOCUMENTOS ENTREGUES (a preencher pelos serviços)
Último relatório de contas, quando a entidade esteja legalmente obrigada a dispor deste documento;
Ata de aprovação do relatório de contas assinada pelos seus representantes legais;
Autorizações para consulta da situação tributária e da situação contributiva para a segurança social;
Outros documentos julgados pertinentes
(ficam dispensados da apresentação destes documentos, as entidades cujos documentos já estejam na posse da Câmara Municipal)

Declaração de compromisso:
O representante da entidade assume inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas as
declarações e veracidade dos documentos entregues na presente candidatura. Falsas declarações implicam o
indeferimento do processo.
/

/

Assinatura e Carimbo: _________________________________________________________
Assinatura do responsável pela receção da candidatura:
Confirmo receção dos documentos,
/

/

Observações
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