CONTRATOS-PROGRAMA
Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Subsídios
_________________________________________________________________________________________________________________

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova
IDENTIFICAÇÃO DA COLETIVIDADE
Denominação
Sede
NIPC

N.º Segurança Social

Contacto telefónico

E-mail

N.º de Associados
Responsável pelo Requerimento
Nome
Contacto telefónico

E-mail

MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
Direção

Assembleia
Geral

Conselho
Fiscal

PRETENSÃO
Vem requerer a V. Ex.ª, apoio para:
Aquisição de equipamentos;
Obras de conservação e beneficiação de:
Sede;
Outras instalações afetas ao desenvolvimento das atividades:

Prazo de Execução (no caso de obras)
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MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
Autorizo que as comunicações decorrentes deste processo sejam realizadas por

,

de

mail

via postal

de

Pede deferimento,
O Requerente, ______________________________________
Este requerimento, desde que autenticado através de uma assinatura digital qualificada, pode ser entregue em formato
digital e enviado para bunico@cm-proencanova.pt, com os respetivos documentos necessários.

ANEXOS
Estatutos;
Ata de eleição dos órgãos sociais;
Comprovativo do IBAN;
Justificação do pedido, com indicação:
i) Do subsídio pretendido repartido por verbas pecuniárias, materiais e serviços, atividades desportivas, culturais,
infraestruturas, equipamentos e projetos de itinerância, de acordo com o aplicável;
ii) Dos programas ou ações que se pretendem desenvolver e respetivo orçamento discriminado;
Apresentação no mínimo de três orçamentos, sempre que a despesa for igual ou superior a 5.000,00€ (cinco mil euros),
quando os subsídios se destinem à aquisição de equipamentos ou realização de obras, obrigando-se as entidades
beneficiárias a apresentar posteriormente documento comprovativo da realização da despesa subsidiada;
Declaração da entidade em como não deduz IVA nos investimentos a realizar;
Outros documentos de apresentação facultativa que a entidade requerente considere relevante.
Deve ser efetuado registo da associação, assim como submissão de subsequentes atualizações em https://www.cmproencanova.pt/Municipio/RegistoAssociacao.aspx
A INFORMAÇÃO CONSTANTE DESTE REQUERIMENTO SERÁ UTILIZADA UNICAMENTE PARA OS FINS A QUE SE DESTINA,
NOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.

Certifica-se a entrega dos documentos acima assinalados.
Na sequência da apreciação liminar, a realizar no prazo de 8 dias úteis, poderão ser solicitados outros elementos.
O funcionário, _______________________________, em ____/____/_______
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