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vendas novas
CANDIDATURA
Apoio ao Associativismo do Concelho de Vendas Novas

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
ENTIDADE REQUERENTE
Denominação*
Morada*
Freguesia*
Cód. Postal*
NIF*
Data de Fundação*
Telefone*
Email

Localidade*
Nº Segurança Social*
Data de Publicação dos Estatutos*
Telemóvel
Fax

Site Oficial
DIRIGENTE DA ENTIDADE
Nome*
Morada*
Freguesia*
Cód. Postal*
NIF*
CC
BI*(1)
Telefone*
Email

Localidade*
Válido até*
Telemóvel

Vitalício(1)
Fax

Sim

Não

Vitalício(1)
Fax

Sim

Não

Cargo*
TÉCNICO DA ENTIDADE
Nome*
Morada*
Freguesia*
Cód. Postal*
NIF*
CC
BI*(1)
Telefone*
Email

Localidade*
Válido até*
Telemóvel

Cargo*

EIXO DE INTERVENÇÃO A QUE A ENTIDADE SE CANDIDATA (1)
Desporto

Cultura

Social

Tipo de apoio
Apoio Financeiro

Cedência de Transportes Municipais

Cedência de Instalações Municipais

* Preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas. As datas devem ser escritas no formato aaaa/mm/dd.
(1) Assinalar a opção pretendida.
Requer no minino a versão “Adobe XI” para poder guardar os dados preenchidos.
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CRITÉRIOS GERAIS DA CANDIDATURA
Nº de Associados
Breve resumo histórico da entidade e contributo para o espírito associativo

IDENTIFIQUE O PATRIMÓNIO DA ENTIDADE
Morada

Âmbito

(Sede Social, Campo de Jogos, etc)

PARCERIAS ESTABELECIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE REGULAR

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados.

(1)

Cópia dos estatutos da Associação, Coletividade ou IPSS, publicado no Diário da República;
Cópia da publicação no Diário da República do estatuto de utilidade publica, caso exista;
Cópia da ata de eleição dos corpos sociais e da tomada de posse;

(2)

(2)

(2)

Relatório de atividades e de aplicação da verba atribuída pelo Município de Vendas Novas no âmbito do
apoio à atividade regular para o ano de 2020 (nos termos constantes no respetivo Edital);
Cópia do plano de atividades e do orçamento para 2021, bem como da ata da respetiva aprovação pela
Direção;
Cópia do relatório de atividades e do relatório de contas de 2020 e 2019 (se aplicável), bem como das
atas das respetivas aprovações em assembleia-geral, incluindo da aprovação do plano de atividades e do
orçamento para 2021 (logo que a situação pandémica o permita, considerando a data limite de 30 junho
2021);
Declaração assinada pelo presidente da assembleia-geral, onde conste o número total de associados;
Documentos comprovativos da situação regularizada perante a segurança social e as finanças ou
autorização para consulta on-line;
Ficha(s) Projeto(s) referente ao(s) apoio(s) a que se candidata.
(1) Assinale com um X os documentos que anexa ao seu processo. (2) Entregar caso tenham existido alterações.
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TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
1. Os dados pessoais recolhidos neste pedido são necessários, única e exclusivamente, para dar cumprimento ao disposto no artigo 102.º do
Código do Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril e/ou ao previsto na legislação específica
aplicável ao pedido formulado.
2. O tratamento dos dados referidos no ponto 1 por parte do Município respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados
pessoais e será realizado com base seguintes condições:
- Responsável pelo tratamento - Município de Vendas Novas;
- Finalidade do tratamento - Cumprimento de uma obrigação jurídica (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado) ou necessário
ao exercício de funções de interesse público;
- Destinatário(s) dos dados - Serviço municipal com competência para analisar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica municipal
em vigor;
- Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido.
3. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município consulte o nosso site em www.cm-vendasnovas.pt ou envie um e-mail
para geral@cm-vendasnovas.pt.
4. Os documentos apresentados no âmbito do presente pedido são documentos administrativos, pelo que o acesso aos mesmos se fará em
respeito pelo regime de acesso à informação administrativa e ambiental e reutilização dos documentos administrativos (Lei n.º 26/2016, de 22
de agosto).

O/A Subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas
declarações declara constantes do presente documento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
Vendas Novas,____ de ______________ de _______

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Conferi a identificação do/a requerente, através de:

O Dirigente da entidade
O/A Funcionário/a
(Assinatura do Dirigente da entidade ou de outrem a seu rogo,
se o mesmo não souber ou não puder assinar)

Submeter

Imprimir
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