
 
             REQUERIMENTO DE CANDIDATURA DE MEDIDA EXCECIONAL

             ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – COVID19

No âmbito  da retração económica causada pela pandemia COVID19,  foi  aprovado em Assembleia Municipal,  por
proposta da Câmara Municipal, uma Medida Excecional de apoio às Associações Culturais com sede e atividade no
concelho de Ponta Delgada.

Requerente NIF/NIPC(*)

 Nome da entidade(*)

Email

Morada(*)

Código Postal(*) -

Freguesia

 Nome do representante

  Na qualidade de

  N.º de identificação civil Tipo: Validade / /

Email

Telefone Telemóvel
(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento

 Vem requerer  a V.Exª  apoio no âmbito da Medida Excecional  de  apoio às  Associações Culturais,  para  assegurar
despesas de funcionamento.

Junta, para o efeito, os seguintes documentos obrigatórios:

      ou comprovativos de autorização para consulta da situação contributiva e tributária nos termos da lei.

      Ponta Delgada.

Nota: Para efeitos de validação da candidatura, é obrigatória a entrega da documentação acima referida, sob pena de exclusão.
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Cópia de identificação fiscal ou reconhecimento dos estatutos da associação.

Comprovativo de domicílio fiscal da associação requerente, no Concelho de Ponta Delgada.

Documentos comprovativos da situação contributiva e tributária regularizada para com o Estado Português

Nota informativa sobre a entidade requerente, dando conta da sua atividade cultural no Concelho de

Comprovativo bancário de IBAN da associação.

Declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das condições de elegibilidade do apoio.

Orçamento discriminado com indicação das despesas a que pretende fazer face com o presente apoio.

CCBI Passaporte



 
             REQUERIMENTO DE CANDIDATURA DE MEDIDA EXCECIONAL

             ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – COVID19

Certificação do Requerente

     qualquer que seja a sua natureza, perante o Município de Ponta Delgada.

       com os respetivos comprovativos.

       situação de vulnerabilidade económica decorrente da pandemia COVID19.

      cumprimento à operacionalização da Medida Excecional às Associações Culturais.

        informação recolhida.

      recolhidos.

Poderá ser feito arquivo digital para efeitos de histórico.

Para saber mais sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a forma como a Câmara Municipal de Ponta Delgada trata os 
seus dados pessoais consulte https://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd.

/ / Requerente:
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Declaro que possuo a situação regularizada relativamente a dívidas por impostos,taxas, tributos ou outras, de

Declaro que assumo o compromisso de apresentar até janeiro de 2021 um relatório de execução finaneira do apoio

Tomei conhecimento e aceito o Regulamento da Medida Excecional de apoio às Associações Culturais em 

Autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais e que estes são única e exclusivamente para dar 

Tomei conhecimento que a Câmara Municipal de Ponta Delgada poderá constituir uma base de dados com a

Tomei conhecimento que a Câmara Municipal de Ponta Delgada não transmitará a terceiros os dados pessoais 

https://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd
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