Sistema de Gestão Documental

Regulamento de Apoio às Atividades do
Movimento Associativo
Formulário de Candidatura

Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Carregal do Sal
Associação ou entidade
Designação:
NIPC:
Sede Social:
Telefone:

Fax:

Email:
N.º de Associados:

Valor quota anual(€):

Presidente da direção:
Telefone / Telemóvel:

Email:

Mandatos dos órgãos sociais:

Apoios requeridos à Câmara Municipal
N.º Projetos
Medida 1 – Apoio ao funcionamento e desenvolvimento de atividades regulares

Sim

Não

Medida 2 – Apoio à organização e realização de atividades pontuais ou especiais

Sim

Não

Medida 3 – Apoio à construção/beneficiação de instalações e equipamentos

Sim

Não

Medida 4 – Apoio às deslocações

Sim

Não

Medida 5 – Apoio técnico-logístico

Sim

Não

Aprovada a candidatura na reunião da Direção em
Assinaturas e carimbo
O Presidente,
O Secretário,
O Tesoureiro,

Observações: O prazo limite para apresentação das candidaturas é 15 de janeiro de 2016. O prazo limite para
apresentação do relatório final é 15 de abril de 2016.

MA 2013 Modelo 2
Pag 1 de 7.

Medida 1 – Apoio ao funcionamento e desenvolvimento de atividades regulares
Designação da atividade:

Data de início:

Data de fim:

Projeto partilhado com outras associações ou entidades?
Associação ou entidade:
Descrição sumária do Projeto:

Receita
Receitas próprias (€):
Apoio monetário da Câmara Municipal (€):
Outros apoios (€):
Total (€):

Afetação de recursos
Descrição sucinta (que poderá remeter para documentos anexos, sobre a afetação das receitas e despesas aos
respetivos projetos; juntar plano de atividades e orçamento; juntar relatório de atividades e conta de gerência)
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Medida 2 – Apoio à organização e realização de atividades pontuais ou especiais
Designação da atividade:

Data de início:

Data de fim:

Local de realização do projeto:
Projeto partilhado com outras associações ou entidades?
Associação ou entidade:
Descrição sumária do Projeto:

Receita
Receitas próprias (€):
Apoio monetário da Câmara Municipal (€):
Outros apoios (€):
Total (€):

Afetação de recursos
Descrição sucinta (que poderá remeter para documentos anexos, sobre a afetação das receitas e despesas aos
respetivos projetos; juntar plano de atividades e orçamento; juntar relatório de atividades e conta de gerência)
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Medida 3 – Apoio à construção/beneficiação de instalações e equipamentos
Identificação e justificação do apoio:

(elaboração de projeto; obras de conservação, remodelação ou construção de instalações; cedência de materiais,
máquinas e meios humanos para execução das obras; aquisição de terrenos ou outras infraestruturas)
Designação da atividade:

Data de início:

Data de fim:

Descrição sumária do Projeto:

Receita
Receitas próprias (€):
Apoio monetário da Câmara Municipal (€):
Outros apoios (€):
Total (€):

Afetação de recursos
Descrição sucinta (que poderá remeter para documentos anexos, sobre a afetação das receitas e despesas aos
respetivos projetos; juntar plano de atividades e orçamento; juntar relatório de atividades e conta de gerência)
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Medida 4 – Apoio às deslocações
Identificação e justificação do apoio:

(em função da atividade desenvolvida e da necessidade de haver muitas deslocações para fora do concelho)
Designação da atividade:

Data de início:

Data de fim:

Descrição sumária do Projeto:

Receita
Receitas próprias (€):
Apoio monetário da Câmara Municipal (€):
Outros apoios (€):
Total (€):

Afetação de recursos
Descrição sucinta (que poderá remeter para documentos anexos, sobre a afetação das receitas e despesas aos
respetivos projetos; juntar plano de atividades e orçamento; juntar relatório de atividades e conta de gerência)
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Medida 5 – Apoio técnico-logístico
Identificação e justificação do apoio:

(apoio em obras; isenções de pagamentos de taxas; cedências de utilização; ….)
Designação da atividade:

Data de início:

Data de fim:

Descrição sumária do Projeto:

Receita
Receitas próprias (€):
Apoio monetário da Câmara Municipal (€):
Outros apoios (€):
Total (€):

Afetação de recursos
Descrição sucinta (que poderá remeter para documentos anexos, sobre a afetação das receitas e despesas aos
respetivos projetos; juntar plano de atividades e orçamento; juntar relatório de atividades e conta de gerência)
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Observações

Documentos Anexos
Para o efeito junta:
Descrição do Anexo

Confirmação dos Serviços

(É obrigatória a junção dos documentos previsionais aprovados e/ou o último relatório e contas)
Pede deferimento,

Carregal do Sal,

Assinaturas e carimbo
O Presidente,
O Secretário,
O Tesoureiro,
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