REGULAMENTO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
REQUERIMENTO/FICHA DE CANDIDATURA
OUTRAS ATIVIDADES/PROJETOS DESPORTIVOS OBJETO DE COMPARTICIPAÇÃO

EXMO. SENHOR PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
1 - IDENTIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE/REQUERENTE QUE SOLICITA O APOIO
Nome/Denominação:

Morada/Sede:
Freguesia: ___________________________ Concelho: __________________________ Distrito: __________________
Cartão Cidadão/Bilhete de Identidade Nr.: ___________________ NIF (N.º Identificação Fiscal): _______________________
NIPC (N.º Identificação Pessoa Coletiva): ________________ NISS (N.º Identificação Segurança Social): _________________________
Telefone: ________________________ Correio eletrónico: _________________________________________________
Sítio Web: ________________________________________________________________________________________
Contacto preferencial: Nome: __________________________________________ Telefone: ______________________
Objeto Social, conforme Estatutos (quando aplicável):

Publicação da constituição legal da Entidade/Estatutos, com identificação do sítio e data (quando aplicável):

Existência de alterações estatutárias (quando aplicável):
Sim

Não

Se sim, referenciar:

Existência de Regulamento(s) Interno(s) (quando aplicável):
Sim

Não

Se sim, juntar fotocópias do(s) mesmo(s) e das respetivas atas de aprovação.
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2 - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE/PROJETO
Identificação/denominação da atividade/projeto:

Data da concretização/participação:

Objetivos da atividade/projeto a desenvolver/participar:

População alvo a alcançar com a realização da atividade/projeto:

Período de duração: ___________________________________________________________________
Âmbito da atividade/projeto: Concelhio

Regional

Nacional

Internacional

Local de realização da atividade/projeto:
Concelho de Felgueiras
Outros Concelhos
Fora do território nacional
Caso tenha assinalado “Outros Concelhos” e/ou “Fora do território nacional”, indicar local:

Descrever a atividade/projeto a apoiar, atividades em que se desdobra, e locais onde se irá realizar, identificando se a
atividade/projeto já se realizou nos locais agora enunciado:

Indicar a respetiva calendarização:

Indicar, justificando, se a atividade/projeto a apoiar tem carácter pontual ou periódico:

Referir qual o impacto da atividade/projeto na comunidade e sua relevância para o desenvolvimento local. Tratando-se
de eventos com impacto turístico, referir estimativas sobre ocupação hoteleira durante a realização dos mesmos e n.º
de espectadores/visitantes previstos:

No caso da atividade/projeto ter carácter inovador, identificar em que medida:

No caso da atividade/projeto beneficiar do envolvimento da comunidade, referir em que se traduz esse envolvimento:

MOD RADA/ 04

2/4

Breve historial desportivo da entidade/pessoa requerente e da atividade prosseguida:

Outras informações de interesse para a apreciação da candidatura:

3 - CARATERIZAÇÃO DOS ENCARGOS E APOIO PRETENDIDO
Referir os fatores que contribuem para a concretização da atividade/projeto a apoiar (recursos humanos, técnicos,
logísticos, financeiros e/ou outros):

Encargos financeiros (caso existam):
Discriminar o tipo de despesas a realizar, a fonte de financiamento e o respetivo montante parcial, preenchendo a
tabela que se segue:
Tipo de despesa

Fonte de financiamento

Montante

Observações

Montante total da atividade/projeto:

Montante a cargo da entidade/requerente que solicita o apoio:

Montante total do apoio procedente de parceiros/patrocinadores, identificando-os:

Montante solicitado ao Município de Felgueiras:

Apoio logístico/material requerido ao Município de Felgueiras, para a concretização do evento:
Sim

Não

Se sim, identificar:
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Assinalar os documentos abaixo discriminados que, nos termos das disposições legais aplicáveis, atestam o
cumprimento dos requisitos que são pressuposto da atribuição de apoio financeiro, material e/ou logístico, por parte do
Município, e que anexa ao requerimento, ou foram já entregues nos Serviços de Desporto:

Estatutos da entidade requerente;
Tomada de posse dos órgãos sociais;
Número de identificação de pessoa coletiva (NIPC);
Cartão Cidadão/B.I. e NIF das Pessoas com poderes de representação legal;
Cartão Cidadão/B.I. e NIF do requerente (pessoa singular);
Cópia de contrato de seguro desportivo, assumindo a responsabilidade por acidentes pessoais e
responsabilidade civil dos participantes na atividade/ projeto (e restantes intervenientes), nos termos da
legislação aplicável;
Declaração comprovativa da situação regularizada na Administração Tributária ou comprovativo de autorização
de consulta;
Declaração comprovativa da situação contributiva regularizada na Segurança Social ou comprovativo de
autorização de consulta;
Termo de responsabilidade para acidentes pessoais, nos termos da legislação aplicável (quando agente
desportivo).
Descriminar outros documentos que anexa ao presente formulário/requerimento, os quais possam vir a ser importantes
na avaliação do processo de candidatura:

Data: ____ /____ /______
Assinaturas
(Nomes, cargos e assinaturas de quem tem legitimidade para obrigar a entidade/agente desportivo):

Nome _____________________________________________________ Cargo: ________________________________
Assinatura ________________________________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________ Cargo: ________________________________
Assinatura ________________________________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________ Cargo: ________________________________
Assinatura ________________________________________________________________________________________

O FUNCIONÁRIO
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