Requerimento
Regulamento de Apoio ao Associativismo da Freguesia de Reguengos
de Monsaraz
Âmbito
Requerimento de candidatura com vista à concessão de apoios financeiros sob a forma de
subsídios pela Freguesia da Reguengos de Monsaraz, a entidades legalmente constituídas sem
fins lucrativos. Designadamente associações e outras que prossigam, na Freguesia, fins
exclusivamente de interesse público, nomeadamente nas áreas dos cuidados de saúde
primários, educação e formação, desporto, cultura e tempos livres, associativismo, meio
ambiente e proteção civil, entre outras que venham a ser como tal considerados, pela Freguesia.
Tipologia da Concessão de Apoios
•
•

Apoios financeiros
Apoios parcialmente financeiros (componente de pelo menos 50% em compra de
bens e/ou aquisição/requisição de material e/ou serviços)

Sob a forma:
Ordinária – Concedidos com caráter regular por prazo não inferior a 1 ano.
Extraordinária - Quando por motivos atendíveis e condições irrepetíveis, não tenha sido
possível apresentar a sua candidatura nos prazos estabelecidos, independentemente da
concessão ordinária de apoios.
Excecional - Para fazer face a ações em que esteja em causa a continuidade da atividade e que
careçam de urgência.
Critérios de Apreciação
•

Critérios gerais

Desporto (projetos e/ou ações no âmbito da formação desportiva) - qualidade dos projetos
e/ou ações propostos; resultados obtidos nos projetos e/ou ações anteriores; continuidade dos
projetos e qualidade de anteriores realizações; caráter inovador do projeto; equilíbrio e
razoabilidade da proposta orçamental em relação aos objetivos propostos; capacidade de
diversificação das fontes de apoio financeiro e logístico dos projetos e/ou ações; qualidade
técnica dos formadores e seus colaboradores, comprovada por grau académico e ou curso de
formação específico.
Outras áreas - qualidade dos projetos e/ou ações; continuidade do projeto e qualidade de
anteriores realizações; caráter inovador do projeto; equilíbrio e razoabilidade da proposta
orçamental em relação aos objetivos propostos; capacidade de diversificação das fontes de
apoio financeiro e logístico dos projetos e ou ações; currículos de atividade da entidade
requerente.
•

Critérios específicos

Associativismo desportivo

Critérios de relevância - atividade federada; atividade não federada; atividade desportiva
informal; torneios e competições especiais de âmbito regional/nacional; torneios e competições
especiais de âmbito internacional.
Associativismo de caráter social, cultural, recreativo e comunitário
Critérios de relevância - atividades de caráter de ensino permanente em diversas áreas; grupos
corais e atividades de preservação da cultura; costumes e saberes tradicionais; outras atividades
de caráter social e humanitário; outras entidades.
Apoio social de caráter permanente
Cada projeto será avaliado com base nos critérios relativos à sua área.
Atividades de caráter pontual
Critérios de relevância: capacidade de envolvimento da população da Freguesia; inovação da
iniciativa; duração da iniciativa; publicitação do nome da Freguesia.
Tipo de apoio a requerer (vide artigo 1º do Regulamento de Apoio ao Associativismo da
Freguesia de Reguengos de Monsaraz)
Subsídio ordinário financeiro
Subsídio ordinário parcialmente financeiro
Extraordinário
Excecional
Identificação da entidade requerente
Nome da entidade:
_____________________________________________________________________________.
Domicílio / Sede:
_____________________________________________________________________________.
Número de identificação fiscal ou de pessoa coletiva:
_____________________________________________________________________________.
Contactos:
Telefone / Fax / Email
__________________/_________________/_________________________________________.
Natureza jurídica da entidade requerente
Personalidade jurídica:
_____________________________________________________________________________.
Representante legal (nome, morada, número do Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e
número de identificação fiscal):
______________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________
_______.

Código da certidão permanente (quando aplicável):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Justificação do pedido
Finalidade geral do pedido de apoio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Outros elementos
Indicação de pedidos de financiamento, com a identificação dos montantes, caso já estejam
definidos, formulados ou a formular a outras pessoais individuais e coletivas, particulares ou de
direito público:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Documentos de entrega obrigatória (vide art. 6º do Regulamento de Apoio ao Associativismo
da Freguesia de Reguengos de Monsaraz):
1. Certidão notarial dos estatutos com a indicação do Diário da República onde os mesmos
foram publicados ou outro documento legalmente equiparado;
2. Documentos comprovativos da regularidade da situação fiscal e contributiva da entidade
requerente, quando esta seja obrigada a dispor destes documentos;
3. Plano de atividades com indicação das ações que se pretendem desenvolver e respetivo
orçamento discriminado;
4. Último relatório e contas, quando a entidade esteja legalmente obrigada a dispor deste
documento;
5. Outros documentos a indicar pela Freguesia de Reguengos de Monsaraz:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Outros documentos anexados pela entidade que no seu entender valorizem o pedido
apresentado (facultativo):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Sempre que tal se demonstre necessário ou conveniente face ao espaço do requerimento, pode
a entidade requerente completar o pedido, com anexo onde exponha ou responda a alguma
questão aqui apresentada.
A informação constante no presente requerimento não dispensa a consulta do
Regulamento de Apoio ao Associativismo da Freguesia de Reguengos de Monsaraz.

Data da apresentação da entrega do requerimento: ______ / ______ / ______
(a preencher pelos serviços da Freguesia de Reguengos de Monsaraz)

O legal representante da entidade
_______________________________________________________________

