Nº Pedido
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - APOIO NÃO FINANCEIRO

Identificação do requerente
Nome:*
Contribuinte: *

B.I. / CC nº

Validade:

Morada: *

nº de polícia:

Código-Postal:*
Telefone:

-

Freguesia:*
Telemóvel:

Concelho:*
E-mail:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado?
Representado por:
B.I. / CC nº

Sim

Não

Na qualidade de: *(a)
Validade:

Vem requerer a V. Exª. Apoio Não Financeiro para a:
“Os apoios não financeiros são atribuídos com a finalidade, designadamente, da cedência de equipamentos, espaços físicos e
outros meios técnicos, materiais e logísticos ou de divulgação por parte do Município de Vila Nova de Gaia para a realização de
eventos ou o desenvolvimento de projetos ou atividades de interesse municipal, nos termos da legislação e regulamentação
municipal aplicáveis.”
Nota:
Carece de prévio ou concomitantemente a sua inscrição no Registo de Beneficiários de Apoios Municipais (RBAM), sendo
dispensado caso tenha sido devidamente atualizado há menos de seis meses.
Alienação, oneração ou cedência de terrenos e edifícios, ou cedência da utilização ou fruição daqueles ou de outros bens imóveis e
espaços físicos municipais, nomeadamente, auditórios, equipamentos desportivos ou culturais, nos termos legais e regulamentos
aplicáveis;
Alienação ou cedência de bens móveis, nos termos legais, designadamente infraestruturas, viaturas, máquinas, equipamentos,
materiais de construção civil, serviços e outros meios técnicos e logísticos necessários ao desenvolvimento de projetos ou atividades
de interesse municipal;
Prestação de apoio técnico ou logístico, nomeadamente, na elaboração de projetos, disponibilização de recursos humanos e
materiais ou de meios de divulgação por parte do Município.

Fundamentação 1,2 e 3:
1 - "Com indicação dos projetos, eventos, programas de desenvolvimento ou de atividades de natureza social, cultural,
educativa, desportiva, recreativa, económica, ou outra, bem como do público-alvo, número de beneficiários, e dos objetivos
ou metas que se pretendem atingir, acompanhado de orçamento discriminado e respetivos cronogramas financeiros e de
execução física, meios humanos e identificação das fontes de apoio financeiro, patrimonial e logístico:”

IM/P01.555.01
Pág. 1/2

2 - “Indicação de outros apoios atribuídos ou suscetíveis de serem atribuídos à entidade em causa no âmbito do objeto do
pedido e respectivas datas”

3 - Declaração sob compromisso de honra quanto à não condenação da entidade requerente nos Tribunais por fatos relativos
à prossecução dos seus objetivos e de que o apoio solicitado se destina integralmente aos projetos ou actividades objeto
do pedido de apoio.”

Documentos a anexar:
- Outros:

Pede deferimento:

O Requerente / representante,

Vila Nova de Gaia,
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
* - Campos de preenchimento obrigatório.
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