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

REGISTO DE BENEFICIÁRIOS DE APOIOS MUNICIPAIS - RBAM

Identificação do requerente
Nome:*
Contribuinte: *

B.I. / CC nº

Validade:

Morada: *

nº de polícia:

Código-Postal:*

-

Telefone:

Telemóvel:

Freguesia:*

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., inscrição no Registo de Beneficiários de Apoios Municipais (RBAM).

Nota: As entidades e organismos que pretendam beneficiar de apoios do Município devem requerer prévia ou
concomitantemente a sua inscrição no RBAM ao Presidente da Câmara Municipal, ou manter tal inscrição atualizada, e fornecer,
sendo caso disso, os elementos abaixo solicitados:

Elementos a fornecer ou a atualizar:
- De identificação (CC/NIPC e NIF) e prova da qualidade de Instituição de Utilidade Pública, se for o caso;
- Cópias autenticadas e atualizadas ou Código (s) que permitam a consulta nos competentes sítios da internet dos seguintes documentos:
- Estatutos, ou equivalente;
- Composição dos órgãos sociais;
- Relatório de atividades e documentos de prestação de contas relativos ao ano do último exercício;
- Plano de atividades;
- Orçamento para o exercício em curso;
- Indicação expressa do número de associados e, se for esse o caso, do valor da sua quota anual;
- O IBAN (Número Internacional de Conta Bancária) facultativo;
- Certidões comprovativas da situação tributária e contributiva regularizada perante o Estado e a Segurança Social ou autorização de consulta das
mesmas nos competentes sítios da internet.

Pede deferimento:

O Requerente / representante,

Verificar

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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