
APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A OBRAS DE CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

(De acordo com o nº1, do artº 7, das normas e principios orientadores do apoio ao movimento associativo, cultural e recreativo de
Paredes de Coura.)

Largo Visconde Mozelos, AP 6 | 4941-909 PAREDES DE COURA

 Telefone: 251 780 100 | Web: www.paredesdecoura.pt | E-mail: geral@paredesdecoura.pt
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Identidade:

Instalação a beneficiar:

Localização:

Direito de utilização do espaço:

Propriedade da associação Arrendado Cedido

Proprietário 

Data da construção

Utilização:

Sede Sala de ensaios Espaço de apresentações

Outra

Tipo de apoio solicitado:

Recuperação Ampliação

Apoio técnico

Apoio material

Objetivo do apoio (indicar a justificação da intervenção):

     Apoio-associativismo 
     FORMULÁRIO

*

*

Apoio financeiro:
Construção
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Descrição do apoio pretendido:

I - Apoio financeiro a obras de construção, conservação e beneficiação

Descrição sumária das obras necessárias:

Estimativa dos custos (orçamento discriminado)

Espécie de trabalhos Valor

Total da despesa (sem IVA à taxa em vigor)

Total da despesa (acrescido de IVA à taxa em vigor)

Nota: a Associação deve apresentar em anexo, no minímo, 3 propostas discriminadas por espécies de trabalho, quantidades e preços unitários,  
sendo considerado o preço mais baixo, para efeitos de atribuição do apoio.

Prazo de execução da obra: (meses) ou (dias seguidos)

II. Apoio técnico

Identificar o apoio pretendido:



Paredes de Coura,

Largo Visconde Mozelos, AP 6 | 4941-909 PAREDES DE COURA

 Telefone: 251 780 100 | Web: www.paredesdecoura.pt | E-mail: geral@paredesdecoura.pt
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III - Apoio material

Estimativa dos custos (orçamento discriminado)

Materiais Valor

Total da despesa (sem IVA à taxa em vigor)

Total da despesa (acrescido de IVA à taxa em vigor)

Nota: a Associação deve apresentar em anexo, pelo menos 1 orçamento discriminado por quantidades e preços unitários, sendo considerado o 
preço mais baixo.

(Indicar quais as fontes de financiamento com que a Associação conta para suportar o custo total da obra e qual o montante solicitado à Câmara 
 Municipal)

Tipo de financiamento %

Câmara Municipal (montante solicitado)

Auto Financiamento

Euros

Apoio outras entidades públicas

Outros

Total (sem IVA à taxa em vigor)

Total (acrescido de IVA à taxa de vigor)

DOCUMENTOS A ANEXAR A ESTE FORMULÁRIO  
Se possível, plantas e alçados das instalações com identificação dos espaços, indicação e localização da zona a beneficiar (cópia do projeto ou planta esquemática). 
Apresentação, no mínimo, de 3 orçamentos das obras, com descrição das espécies de trabalhos, quantidades e preços unitários, ou pelo menos,  
um orçamento dos materiais, com quantidades e preços unitários (conforme os casos) 
Pequena memória descritiva e justificativa. 
Declaração relativa ao prazo de execução dos trabalhos 
Documentos comprovativos de propriedade ou direito de utilização da instalação. 
Fotos das instalações. 
  
 

O Presidente da Direção

Descrição do apoio pretendido:
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Identidade:
Direito de utilização do espaço:
Utilização:
Tipo de apoio solicitado:
Objetivo do apoio (indicar a justificação da intervenção):
     Apoio-associativismo
     FORMULÁRIO
*
*
*
Apoio financeiro:
Template Requerimentos
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16-07-2014
Informática
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Descrição do apoio pretendido:
I - Apoio financeiro a obras de construção, conservação e beneficiação
Descrição sumária das obras necessárias:
Estimativa dos custos (orçamento discriminado)
Espécie de trabalhos
Valor
Total da despesa (sem IVA à taxa em vigor)
Total da despesa (acrescido de IVA à taxa em vigor)
Nota: a Associação deve apresentar em anexo, no minímo, 3 propostas discriminadas por espécies de trabalho, quantidades e preços unitários, 
sendo considerado o preço mais baixo, para efeitos de atribuição do apoio.
Prazo de execução da obra:
(meses) ou
(dias seguidos)
II. Apoio técnico
Identificar o apoio pretendido:
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III - Apoio material
Estimativa dos custos (orçamento discriminado)
Materiais
Valor
Total da despesa (sem IVA à taxa em vigor)
Total da despesa (acrescido de IVA à taxa em vigor)
Nota: a Associação deve apresentar em anexo, pelo menos 1 orçamento discriminado por quantidades e preços unitários, sendo considerado o
preço mais baixo.
(Indicar quais as fontes de financiamento com que a Associação conta para suportar o custo total da obra e qual o montante solicitado à Câmara
 Municipal)
Tipo de financiamento
%
Câmara Municipal (montante solicitado)
Auto Financiamento
Euros
Apoio outras entidades públicas
Outros
Total (sem IVA à taxa em vigor)
Total (acrescido de IVA à taxa de vigor)
DOCUMENTOS A ANEXAR A ESTE FORMULÁRIO 
Se possível, plantas e alçados das instalações com identificação dos espaços, indicação e localização da zona a beneficiar (cópia do projeto ou planta esquemática).
Apresentação, no mínimo, de 3 orçamentos das obras, com descrição das espécies de trabalhos, quantidades e preços unitários, ou pelo menos, 
um orçamento dos materiais, com quantidades e preços unitários (conforme os casos)
Pequena memória descritiva e justificativa.
Declaração relativa ao prazo de execução dos trabalhos
Documentos comprovativos de propriedade ou direito de utilização da instalação.
Fotos das instalações.
 
 
O Presidente da Direção
Descrição do apoio pretendido:
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