União das Freguesia de Macieira da Lixa e Caramos
Município de Felgueiras

Exmo. Senhor Presidente da
União das Freguesias de
Macieira da Lixa e Caramos
REQUERIMENTO DE CANDIDATURA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Contribuinte

Designação
Presidente
Morada
Código Postal
Telefone
Data da
Fundação

E-mail
Publicação de
Estatutos em

de

Filiação
Associação

Compromisso de Honra

Eu, abaixo-assinado (a), em nome da entidade acima identificada, venho apresentar o pedido
de apoio à União das Freguesia de Macieira da Lixa e Caramos, no âmbito do Regulamento de
Apoio ao Associativismo, acompanhado por todos os documentos exigidos.
Certifico que todas as informações contidas neste processo de candidatura, incluindo os
anexos do formulário, são verdadeiras.
Mais declaro, sob compromisso de honra, que o apoio solicitado se destina, exclusivamente,
para o desenvolvimento de atividades sociais, culturais, recreativas e desportivas.

Aos: _______/________/________·
Assinatura _________________________________
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Fundamentação
Faça uma breve apresentação que fundamente a candidatura ao apoio, de acordo com o
número 1 do art.º 6 do Regulamento de Apoio ao Associativismo.
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Assinatura do Representante Legal
O representante permite que a União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos utilize
todos os dados fornecidos neste formulário para fins de gestão e avaliação da implementação do
Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural.
Declara que a entidade que representa cumpre, cumulativamente, os requisitos exigidos:
a) Estarem legalmente constituídos e serem dotados de personalidade jurídica;
b) Terem a sua sede e desenvolverem as suas atividades na Freguesia de Macieira da Lixa e
Caramos, ou desenvolverem atividades consideradas relevantes da área na Freguesia das
Macieira da Lixa e Caramos;
c) Terem as situações fiscal e perante a segurança social devidamente regularizadas;
d) Não se encontrarem em mora perante a Freguesia de Macieira da Lixa e Caramos;
e) Terem aprovado o relatório de atividades e contas relativo ao ano anterior;
f) Colaborarem na organização e dinamização de atividades promovidas pela União das
Freguesias, através da colaboração e participação gratuita na Festa das Coletividades a realizar
anualmente no mês de Julho, e noutras atividades anuais a definir previamente por acordo com
a União das Freguesias.
Caso a presente candidatura seja aprovada, autorizo a União das Freguesias de Macieira da Lixa
e Caramos a publicar no seu sítio na Internet, ou em qualquer outro meio apropriado, os
seguintes elementos:
• O nome e o endereço do beneficiário da subvenção;
• A designação da subvenção.
Assumo que, em caso de aprovação da candidatura, será referenciado o apoio concedido em
todos os materiais gráficos editados e ou outras formas de divulgação e promoção dos projectos
e eventos a realizar.

Entidade
Nome

Representante Legal
Nome
Local

Data

Assinatura ____________________________________________
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Documentação Entregue

A candidatura incluir em anexo os seguintes documentos:

 Versão atualizada dos estatutos da entidade, com a indicação do número e da data do jornal
oficial em que foram publicados ou do sitio destinado a essas publicações.
 Fotocópia do cartão de pessoa colectiva ou de contribuinte fiscal.
 Certidão comprovativa da respectiva situação perante a administração fiscal.
 Certidão comprovativa da respectiva situação perante a Segurança Social.
 Fotocópia das actas relativas à eleição dos órgãos sociais.
 Fotocópias do cartão de cidadão/ bilhete de identidade e cartão de identificação fiscal dos
titulares dos órgãos sociais.
 Fotocópia do plano de actividades e do orçamento para o ano económico a que se refere o
apoio.
 Fotocópia da acta respeitante à aprovação do plano de actividades e do orçamento para o
ano económico a que se refere o apoio.
 Fotocópia do relatório de actividades e contas relativo ao ano anterior a que se refere o
apoio.
 Fotocópia da acta respeitante à aprovação do relatório de actividades e contas relativo ao
ano anterior a que se refere o apoio.
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