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1. Identificação da Entidade

Nome Designação:___________________________________________________________________ 

Domicílio/Sede: _____________________________________________________________________ 

Freguesia:__________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - _____  __________________ Identificação Fiscal n.º _________________ 

Portador do CC/BI n.º____________________________ Telef. n.º __________________   

E-mail: _________________________ ___________________________________________________

Na qualidade de:____________________________________________________________________

Código para a consulta da procuração on-line:______________________________________________

1) Mandatário, administrador, procurador, outro – deverá apresentar e juntar cópia do documento habilitante ou a reconhecer a 
qualidade e poderes para representar.

1.1. Identificação do Representante* (preenchimento obrigatório, se aplicável)

2.1 Área de Atividade        Social        Desportiva       Cultural          Recreativa       Outra ____________

       Apoio financeiro

Continuidade ou incremento de projeto ou atividade;

Construção, beneficiação ou conservação de instalações;

Aquisição de equipamentos de natureza social, recreativa, cultural ou outra.

       Apoio não financeiro para: 

Cedência de equipamento Espaços físicos Meios técnicos e logísticos

Outros (indique quais) ________________________________________________________

2. Área e tipo de apoio a que se refere o pedido

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
de Cabeceiras de Basto 

Nome/Designação: ___________________________________________________________________________ 

Domicílio/Sede:______________________________________________________________________ 

Freguesia:___________________________________________________________________________________ 

Código Postal: _______ -______ ______________________ Identificação Fiscal n.º ______________

Portador do CC/BI n.º _________________ Telef. n.º ________________

E-mail:_____________________________________________________________________________
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3. A. Instrução de pedido de apoio

ATIVIDADE / PROJETO

Designação: __________________________________________________________________________________

Descrição:

Fundamentação do intereresse municipal da atividade: 

Histórico da atividade 
Nova ContinuidadeOrçamento discriminado

Descrição das receitas Valores em euros

Próprias

CMCB

Outras Entidades Públicas

Patrocínio/Mecenato

Outras fontes de financiamento

TOTAL

Descrição das despesas Valores em euros

TOTAL

Cronograma da execução física: Período da execução da atividade  Anual  Outra  ________________

Cronograma financeiro:    Anual  Outra ______________________________

3. B. Instrução do pedido de apoio não financeiro

ATIVIDADE/PROJETO

Designação: __________________________________________________________________________________

Data de realização: ____  ____ ________ 

Descrição: ____________________________________________________________________________________
Fundamentação do interesse municipal da atividade: 

4. Documentos apresentados
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5. Membros representantes legais da entidade

Nome Cargo

Pede deferimento.

O requerente _____________________________________, Cabeceiras de Basto ____ ____ _______
O requerente responsabiliza-se pela informação prestada, quanto à pretensão e conteúdo.
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