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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
Câmara Municipal de Mourão (a preencher pelos serviços) 

Data de recepção:  ___/___/_____ 
Decisão:                       Favorável  �               Desfavorável  � 
Apoio Atribuído: 
A/O Técnica/o: 

 

Requerente 
Designação: 
Representante legal: 
Nome: 
Endereço: 
Telefone:                                                      Telemóvel: 
Endereço da Associação: 
Freguesia: Código Postal: 
Telefone: Telemóvel: E-mail: 
Natureza: 
Associação Social                             �           Associação Desportiva           �      Associação Cultural                  � 
Associação Juvenil                            �           Associação Recreativa           � Outras                                         � 
Setor de Atividade: 
Público                                             � Privado                                                � 
Cooperativo                                    � Sem Fins Lucrativos                           � 
NIPC: 
CAE: 
Dados Bancários (anexar documento comprovativo): 
Instituição Bancária: Sucursal em: 
IBAN: 

 

Apoios Requeridos à Câmara Municipal (artigo 9º do Regulamento) 
1.Apoio financeiro à manutenção e desenvolvimento das atividades culturais, recreativas, juvenis, desportivas 
e sociais;                                                                                                       

                                                                                                                              SIM �     NÃO � 
 
2. Apoio na divulgação e publicidade das atividades a desenvolver; 
                                                                                                                                            SIM �     NÃO � 
 
3. Apoio à Formação de Dirigentes Associativos e Técnicos; 
                                                                                                                                            SIM �     NÃO � 
 
4. Cedência de Transporte, nos termos do regulamento de transportes em vigor para o Município de Mourão, 
caso exista;                                                                                                     
                                                                                                                                            SIM �     NÃO �  
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5. Cedência de Instalações, nos termos dos regulamentos em vigor, caso existam; 
                                                                                                                                            SIM �     NÃO � 
 
6. Apoio para a gestão e manutenção regular de infraestruturas e instalações; 
                                                                                                                                             SIM �     NÃO � 
 
7. Apoio financeiro à regularização e constituição de associações, nomeadamente para registos, escrituras, 
alterações e publicações de estatutos em Diário da República;                       
                                                                                                                                             SIM �     NÃO � 
 

 

Fatores de Ponderação Genéricos: 
1. Número de associados com quotização regularizada: 

Nº de Sócios Inscritos: Quota Mensal: 
Valor da joia de inscrição:                                     € Renovação:                                      € 
Nº de Sócios com a Quotização Regularizada: 

2. Plano Anual de Atividades (podem ser anexadas folhas): 
Nº de atividades desenvolvidas: 
Frequência das atividades (regular ou pontual): 
 
 

3. Historial Associativo – tradição e implantação social (podem ser anexadas folhas) 
 
 
 
 
 

4. Património Associativo (títulos conquistados, património construído, gestão de instalações, etc.) 
 
 
 
 
 

5. Análise do Relatório de Contas Anterior: 
Receita:                                            € Despesa:                                                                € 
Quotizações:                                   € Custos Instalações Próprias:                              € 
Apoio da CM:                                  € Custos Instalações Alugadas:                             € 
Outros Apoios:                                €  
Data de Aprovação das Contas de Gerência em Assembleia Geral:   ___/___/_____ 
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Requerimento (preenchimento da presente folha por cada atividade)
A CANDIDATURA VEM REQUERER APOIO À ATIVIDADE 

 Regular   �      Pontual   � 

Designação da Atividade: 

Descrição da Atividade (podem ser anexadas folhas): 

Local: 

Localidade: 

Freguesia: 

Nº previsto de participantes da associação na atividade: 

Nº previsto de beneficiários/ espetadores/assistência na atividade: 

Duração da Atividade: 

Data de início Data de termo 
____/____/________ ____/____/______ 

Horário 
Das_____h ______às_______h_________ 

Parcerias: 

Previsão de Despesas e Receitas com a Atividade 
Despesas Receitas 

Descrição da Despesa Valor Descrição da Receita Valor 

Total Total 
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Data: __/___/_____ 
 

 
Assinatura do Representante Legal 

 
_____________________ 

 
Recebido e Conferido por: 

 
_____________________ 

(categoria profissional) 
 

____________________________ 
(serviço do Município) 
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