REQUERIMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO
IDENTIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Nome da Associação
Contribuinte nº.

N.º Seg. Social

Sede Social
Contacto Telefónico

Email

N.º de Associados

Valor da Quota Anual

NIB

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO REQUERIMENTO

Nome
Morada
Contacto Telefónico

Email

ORGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO
Cargo

Nome completo
Assembleia Geral

Conselho Fiscal
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Cargo

Nome Completo
Direção

TIPO DE APOIO PRETENDIDO

O Apoio Financeiro
Breve descrição das atividades da associação e razão da candidatura

O Apoio Material

O Apoio Técnico e Logístico

O Criação de Evento

Breve descrição da(s) atividade(s) da associação e razão da candidatura

O Cedência de Instalações e Equipamentos
Breve descrição das atividades da associação e razão da candidatura
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Vimos, respeitosamente, pedir a V. Exa., a atribuição do apoio supramencionado no âmbito do Fundo de
Apoio ao Associativismo, fornecendo os seguintes elementos:

O Cópia da escritura de constituição da associação, ou documento que o substitua, bem como os estatutos
da respetiva associação;

O Cópia da ata de realização do último ato eleitoral e a identificação dos membros que integram os corpos
sociais da associação;

O Cópia do plano de atividades da associação para o ano corrente ao pedido de apoio, assim como a cópia
da ata da sua votação em Assembleia Geral;

O Cópia do ultimo relatório de contas e parecer do conselho fiscal, assim como a cópia da ata da sua
votação em Assembleia Geral; (Do relatório de contas deverá constar menção às atividades realizadas e
apoiadas pelas Junta)

O Certidão comprovativa de regularização da situação perante as Finanças e Segurança Social;
O Outros documentos adicionais que se entendam serem essenciais para a aprovação e seguimento da
candidatura em causa.
*A documentação que já tenha sido entregue e que se mantenha atualizada em outras candidaturas não
deve ser duplicada, excetuando candidaturas ao apoio financeiro anual.

APOIOS CAMARÁRIOS
A associação candidatou-se ao Programa Municipal de Apoio as Associações da Câmara Municipal de Aveiro
para o presente ano civil ou época desportiva?

O Sim O Não
Em caso afirmativo indique o valor do subsidio atribuído: __________________
Como representante da Associação declaro assumir, por minha honra, que as informações prestadas a esta
Junta de Freguesia correspondem à verdade.
Cacia, _____ de _____________ de ________

Assinatura: ____________________________________________________________
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DELIBERAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO
A preencher pelo executivo da Freguesia

Considerando a situação exposta, determina-se que:

Requerimento n.º

Cabimento n.º

Valor do apoio

Forma de
Pagamento
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