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APOIO AO ASSOCIATIVISMO
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Relatório de Evidências 

(Regulamento Atribuição Subsídios - Capítulo , Artigos ; e )

I – Apresentação da atividade / evento

1.1. Entidade Organizadora   

1.2. Nº de identificação fiscal   

1.3. Designação da atividade /evento   

1.4. Modalidade/Atividade   

1.5. Edição do Evento   

1.6. Data de realização

1.7. Local   

1.8.
Qual foi o número médio de 
participantes? O número previsto de 
participantes foi atingindo?

  

1.9.
Mencione os principais objetivos 
atingidos?

   

 

1.10.
De forma sucinta apresente os valores 
das Receitas e Despesas das 
atividades?

1.11. Documentos entregues:
Cartaz, Flyers e similares.

Registo fotográfico.

Relatório especifico. 

Outros.
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II – Responsabilidade 

Autorizo  o  tratamento  de  dados  pessoais  constantes  no  formulário,  ou  outros  documentos  relativos  ao
assunto em causa. São pertença do Município de Castro Daire, estando sujeitos a estrita confidencialidade
no seu tratamento. 

O(s) Responsável (eis) pela apresentação desta candidatura declara (m):

- Ter conhecimento do Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades;

- Atestar a veracidade das informações constantes deste formulário e do pedido de apoio financeiro;

- Ter a Coletividade e as Entidades parceiras, caso existam, a situação regularizada perante estes serviços e os do estado;

- Garantir que as despesas elegíveis financiadas pelo Município de Castro Daire se destinam ao objetivo proposto nesta candidatura;

- A não verificação do ponto anterior implica a devolução da verba ao Município.

TELEFONE:__________________ EMAIL:_________________________________________________________

TELEFONE:__________________ EMAIL:_________________________________________________________

DATA: ____________________________________, __________ de ___________________________, 20___ .

OS RESPONSÁVEIS: ________________________________________________________________________

                                       _________________________________________________________________________

(Autenticação com carimbo ou Selo branco)                                                                 

______________________________________________________________
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