
EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

CANDIDATURA DE APOIO A IPSS

Vem requerer a V. Exª.candidatar-se a apoio:

Nº Pedido

  
  
  
IM/P01.568.01
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- Obras - Ajudas técnicas

Pessoa responsável:
Ano de adesão ao CLAS:

Contato:

Data da Constituição:

Descrição sumária da Missão / Visão da Instituição

- Reabilitação - Apoio técnico dos serviços

- Outras

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.



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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Documentos a anexar:
 - Fichas de caraterização da IPSS;

 - Cópia de ata de eleição dos órgãos sociais em exercício de funções; - Cópia do cartão de identificação de pessoa coletiva;

 - Relatório de contas do exercício do ano transato, devidamente aprovado em Assembleia Geral;

Descrição e justificação da finalidade do apoio social

Informação relevante

 - Cópia dos Estatutos;

 - Plano de atividades e orçamento para o ano em curso, aprovado em Assembleia Geral;

 - Declaração da inexistência de dívidas à Segurança Social e às Finanças ou declaração comprovativa de que as mesmas se encontram em regularização;

Freguesias abrangidas:

N.º de Utentes:

Caraterização Institicional
Tipo de valências:


EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA

                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
CANDIDATURA DE APOIO A IPSS
Vem requerer a V. Exª.candidatar-se a apoio:
 
 
 
IM/P01.568.01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pág. 1/2
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.
Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
 
(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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Documentos a anexar:
Caraterização Institicional
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solatd:2222
1.8
file:///F|/_CM-Gaia/_CRM/_PDFs%20Concretizados/_Requerimentos%20em%20vigor%20CRM/_568/v1/568.pdf
	Textbox_568_CodPostal_1: 
	Textbox_568_CodPostal_2: 
	Textbox_568_Telefone: 
	Textbox_568_Concelho: 
	Textbox_568_Endereco: 
	Textbox_568_Bi: 
	Textbox_568_Contribuinte: 
	Textbox_568_Nome: 
	Textbox_568_NrPolicia: 
	Textbox_568_ValidadeBi: 
	Textbox_568_Telemovel: 
	Textbox_568_NomeRep: 
	Textbox_568_QualDeRep: 
	Textbox_568_ValidadeBiRep: 
	Textbox_568_BiRep: 
	CheckBox_568_Nao_2: 0
	CheckBox_568_Sim_2: 0
	Textbox_568_Email: 
	Textbox_568_Freguesia1: 
	Textbox_568_NrPedido: 
	CheckBox_568_obras: 0
	CheckBox_568_ajuadastecnic: 0
	Textbox_568_NomeExec: 
	Textbox_568_clas: 
	Textbox_568_contato1: 
	Textbox_568_Dta_const: 
	Textbox_524_Descsumaria: 
	CheckBox_568_Reabilitação: 0
	CheckBox_568_apoiotecnicoserv: 0
	CheckBox_568_outras: 0
	ImageField1: 
	Button2: 
	Button1: 
	checkReadOnly: 0
	Textbox_506_DefDia: 
	SignatureField1: 
	CheckBox_568__D_DOC0217: 0
	CheckBox_568__D_DOC0154: 0
	CheckBox_568__D_DOC0213: 0
	CheckBox_568__D_DOC0214: 0
	Textbox_524_Descsjust: 
	CheckBox_568__D_DOC0212: 0
	CheckBox_568__D_DOC0215: 0
	CheckBox_568__D_DOC0216: 0
	Textbox_568_fregabrangidas: 
	Textbox_568_nutentes: 
	Textbox_568_tipoval: 



