
                                            PROGRAMA DE APOIO NÃO FINANCEIRO
                                               MEDIDA 7 – CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Parte I - Orçamento 

A. Custos estimados Valores em €

A.1. Custos diretos Montante € Custos atribuídos 
(A preencher pela CMPD)

Custos de aluguer de instalações a terceiros

Custos de manutenção de instalações / Despesas de Utilização

Custos com Pessoal Técnico (Treinadores)

Despesas de viagens

Despesas com Exames Médico - Desportivos

Despesas com inscrições de atletas 

Custos de Investimento/amortização (1)

Custos diretamente relacionados com a implementação do programa

Custos totais estimados
(1) Apenas os casos de pedido de apoio à construção e/ou requalificação de instalações desportivas

B. Financiamento estimado

B.1. Receitas Montante
Financiamento

atribuído
 (A preencher pela CMPD)

Receitas Próprias (quotas, bilheteiras, patrocínios, publicidade, 
alugueres);

Receitas provenientes da formação;

Outras instituições públicas locais/regionais/nacionais;

Outras instituições privadas;

Fundos comunitários;

Outros subsídios ou apoios (especificar cada fonte).

Financiamento total estimado (2)

B.2. Subvenção da Câmara Municipal de Ponta Delgada Montante Financiamento atribuído
 (A preencher pela CMPD)

Contribuição da Câmara Municipal
(2) Sublinhe-se que o total do financiamento estimado deve ser igual ao total dos custos estimados

A sua organização já solicitou/recebeu subvenções financeiras da CMPD este ano ou anos anteriores?

Se sim, indique o ano e o valor 
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NãoSim
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A. Cálculo detalhado dos custos

C.1. Custos de aluguer de instalações a terceiros

Custos de utilização de instalações desportivas para a prática da sua atividade desportiva regular (treinos e competições)

Tipo de Instalação Modalidade Número de
horas/semanas

Custo/hora Custo Mensal Custo Anual

Total

C.2. Custos de manutenção de instalações/despesas de utilização

Custos de utilização de instalações desportivas para a prática da sua atividade desportiva regular (treinos e competições)

Tipo Descrição Modalidade Custo Mensal Custo Anual

Total

C.3. Custos com pessoal técnico (treinadores)

Cargo/Função Modalidade (se aplicável) Custo Mensal Custo Anual

Total

C.4. Despesas de viagem

Modalidade Escalão Competição Meios de transporte Estimativa de
Custo Anual

Total
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Parte II – Termo de responsabilidade

O candidato compromete-se a comunicar à Câmara Municipal de Ponta Delgada qualquer alteração suscetível de
afetar as atividades tal como escrito no presente formulário.

O candidato permite que a Câmara Municipal de Ponta Delgada utilize todos os dados fornecidos neste formulário
para fins de gestão e avaliação do programa.

Os candidatos podem, a partir de um pedido escrito, aceder aos seus dados pessoais. Devem dirigir qualquer dúvida
referente ao processamento dos seus dados pessoas à Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Confirmo que  a  minha  organização  tem as  necessárias  capacidades  financeiras  e  operacionais  para  realizar  o
projeto proposto.

Confirmo que a minha organização acionou todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e segurança de
todos os atletas envolvidos no programa.

Estou ciente que, de acordo com as disposições previstas no Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto e à
Atividade Física  e Recreativa de Ponta Delgada,  as  subvenções não podem ser  atribuídas  a candidatos  que se
encontrem em qualquer das seguintes situações:

a) Em situação de falência ou sejam objeto de um processo de falência, com assuntos a serem tratados pelos
tribunais,  tiverem  realizado  um  acordo  com  credores,  cessação  de  atividade,  estiverem  sujeitos  a
processos relativos a estes assuntos ou qualquer outra situação análoga resultante de um processo da
mesma natureza nos termos da legislação ou regulamentos nacionais;

b) Se não tiverem cumprido com as suas obrigações relativamente ao pagamento das contribuições para a
segurança social ou com as suas obrigações relativamente ao pagamento de impostos de acordo com as
disposições legais;

c) Na sequência de um processo de adjudicação de um outro contrato ou processo de adjudicação de uma
subvenção financiados pelo orçamento camarário, tiverem sido declarados em situação de falta grave em
matéria executiva, em razão do não cumprimento das suas obrigações contratuais;

d) Se durante o processo de adjudicação do contrato se encontrarem em situação de conflito de interesses;

e) Se durante o processo de adjudicação do contrato forem considerados culpados de falsas declarações ao
fornecer  as  informações  exigidas  pela  entidade  adjudicante  para  a  sua  participação  no  processo  de
adjudicação do referido contrato, ou caso não tenham fornecido essas informações

Confirmo que nem eu nem a organização da qual sou representante legal nos encontramos em qualquer uma das
situações acima descritas e que tenho conhecimento de que as sanções previstas no Regulamento Municipal de
Apoio ao Desporto e à Atividade Física e Recreativa de Ponta Delgada podem ser aplicadas em caso de declarações
falsas. 
Caso a presente candidatura seja aprovada, autorizo a Câmara Municipal de Ponta Delgada a publicar no seu sítio
da Internet ou em qualquer outro meio apropriado os seguintes elementos: 

desportivo.

Entidade

Representante legal

Nome

Data / / Assinatura 
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O montante atribuído e a percentagem de financiamento dos custos do programa de desenvolvimento 

A designação da subvenção;

O nome e o endereço do beneficiário da subvenção;
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