Largo do Município
4750-323 Barcelos

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

DATA:

Assunto: Coletividade - Pedido de apoio na área desportiva, ano

.

I - COLETIVIDADE
Nome da associação/clube:
NIF/NIPC N.º:

NISS:

Morada:
Código Postal:

-

Email:

/

Telefone/Telemóvel:

Nome/Função:

Telefone/Telemóvel:

Nome/Função:

II – O REQUERENTE AUTORIZA SER NOTIFICADO/INFORMADO SOBRE QUAISQUER QUESTÕES RELATIVAS À PRESENTE
CANDIDATURA ATRAVÉS DE QUALQUER UM DESTES MEIOS: VIA TELEFÓNICA/TELEMÓVEL, EMAIL, CORREIO REGISTADO.
Sim.

Não.

III – O REQUERENTE SOLICITA APOIO NA ÁREA DESPORTIVA, APRESENTANDO, PARA O EFEITO, CANDIDATURA A CONTRATOPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO:
1 - MEDIDA DE APOIO I
Apoio à organização ou participação em competições/provas, ou na formação de caráter regular (entende-se por “regular” quando enquadrada num
calendário competitivo, no caso de competições/provas, com a duração de, pelo menos, 8 meses por época.
A - Organização de competições/provas ou formação de caráter regular.
B - Participação em competições/provas de caráter regular.
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- modalidade(s):

- modalidade(s):
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2 - MEDIDA DE APOIO II
Apoio à organização ou participação em atividades/eventos desportivos ou provas internacionais específicas e pontuais (entende-se por
“específicos/específicas e pontuais” quando se trate de atividades/eventos desportivos não enquadrados num calendário competitivo, ou provas cujo
calendário a nível internacional tenha a duração inferior a 8 meses por época):
A - Organização de atividades/eventos desportivos específicos e pontuais.

- modalidade(s):

B - Participação em atividades/eventos desportivos específicos e pontuais. - modalidade(s):
C - Participação de atletas em provas internacionais específicas e pontuais. - modalidade(s):

3 - MEDIDA DE APOIO III
Apoio à construção ou melhoramento de instalações e equipamentos desportivos ou aquisição de equipamentos.
pedido:

Pede e aguarda deferimento.

O REQUERENTE

______________________________________
/Assinatura e Carimbo/

/Nome e Função/
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LISTA DE VERIFICAÇÃO
DOCUMENTOS
I - ENTREGAR
1 - Formulário – Ofício;
2 - Formulário – Relativo ao pedido apresentado;
3 - Autorização de Consulta ou Declaração de Não Dívida às Finanças;
4 - Autorização de Consulta ou Declaração de Não Dívida à Segurança Social;
5 - Lista de atletas, por escalão ou equipa, caso aplicável;
6 - Lista dos treinadores, por escalão ou equipa, com comprovativo da habilitação profissional do treinador, caso aplicável;
7 - Número de Identificação Fiscal;
8 - Escritura pública de constituição. Caso tenha havido alguma alteração, deverá ser apresentada a fotocópia da escritura pública relativa a essa
alteração;
9 - Publicação no Diário da República ou Portal da Justiça da constituição. Caso tenha havido alguma alteração, deverá ser apresentada a fotocópia da
publicação relativa a essa alteração;
10 - Regulamento interno, caso a coletividade disponha desse documento;
11 - Declaração de Utilidade Pública, caso a coletividade usufrua desse estatuto;
12 - Ata da Assembleia Geral, referente à tomada de posse dos órgãos sociais em exercício;
13 - Último relatório de atividades e contas e respetiva ata de aprovação da Assembleia Geral, caso não tenha celebrado contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Município de Barcelos no ano/época desportiva anterior;
14 - Documento comprovativo da qualidade de proprietário do equipamento/imóvel ou outro documento legal que lhes confira legitimidade sobre o
mesmo, caso o pedido de apoio tenha em vista a construção ou melhoramento de instalações e equipamentos desportivos;
15 - Documentos necessários à apreciação do pedido, caso o pedido de apoio tenha em vista a construção ou melhoramento de instalações e
equipamentos desportivos ou aquisição de equipamentos, designadamente:
i - planta de localização;
ii - estudos prévios;
iii - descrições técnicas;
iv – e/ou orçamentos.

II - EXIBIR
Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Identificação Fiscal (NIF) dos titulares dos órgãos sociais em funções que, nos termos dos
estatutos ou deliberação, representam a coletividade em todos os atos e contratos, com poderes para assinarem o Programa de Desenvolvimento
Desportivo e o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo.

NOTA: Dispensa-se a entrega/exibição dos documentos instrutórios constantes de candidatura anterior que se encontrem atualizados.
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