Município de Celorico de Basto
Câmara Municipal

Exmº Senhor

REGISTO DE ENTRADA

Presidente da Câmara Municipal de
CELORICO DE BASTO

Pedido de inscrição no
Registo das Entidades Candidatas a Apoios Municipais

Identificação da entidade requerente

KK

Associação

KK

Instituição Particular de Solidariedade Social

KK

Outras ________________________________________________________________________

Nome/ Denominação Social: __________________________________________________________
Cartão do Cidadão N.º __________________________

Validade _____/_____/____________

Número de Identificação Fiscal ________________________________________________________
Morada/Sede: _____________________________________________________________________
Código Postal: _____________-_________ ______________________________________________
Freguesia / União de Freguesias: ______________________________________________________
Telefone / Telemóvel: ___________________________

/

________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________
Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e notificações
relativamente a este processo KK

Representante Legal da Entidade
Nome: ___________________________________________________________________________
Cartão do Cidadão N.º _____________________________

Validade _____/_____/____________

Número de Identificação Fiscal ________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________________
Código Postal: _____________-_________ ______________________________________________
Freguesia / União de Freguesias: ______________________________________________________
Telefone / Telemóvel: ___________________________

/

________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________
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Município de Celorico de Basto
Câmara Municipal

A requerente solicita, nos termos do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição de Apoios do Município
de Celorico de Basto, inscrição no Registo das Entidades Candidatas a Apoios Municipais, anexando,
para o efeito, os seguintes documentos:

KK Fotocópia do cartão de identificação fiscal;
KK Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão (dos representantes legais da entidade);
KK Declaração de situação contributiva devidamente regularizada perante o Estado e a Segurança
Social;
KK Declaração, devidamente assinada, indicando os membros que estatutariamente representam a
entidade para efeitos financeiros;
KK Fotocópia do documento de constituição;
KK Fotocópia dos Estatutos e suas alterações ou outros de igual valor jurídico, publicados nos termos
da lei;
KK Fotocópia do Regulamento interno quando previsto nos Estatutos ou na Lei;
KK Fotocópia dos relatórios de atividade e contas anuais do ano que antecede o pedido, e ata de
aprovação;
KK Balancete analítico do final do exercício anterior como obrigação.

Mais declara que comunicará à Câmara Municipal qualquer alteração à informação prestada, no
prazo máximo de 30 dias.
Pede Deferimento,

Celorico de Basto, ____ de _________________ de 20____.
Requerente________________________________________________________________________
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