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A preencher pelos serviços 

 

RAAML nº  

Data  

Ex.
 mo

 Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Assunto: Formulário de pedido de auxílio   Processo/Entrada n.º  

   

Identificação do Requerente 

NIF/NIPC  

Nome Completo  

  
Endereço Postal  

  
Localidade  Freguesia  

  
Código postal  -   Concelho  

  
Contacto telefónico  Correio Eletrónico  

    
Data de Nascimento  Estado Civil  

  
BI/Cartão do Cidadão  Emitido em  

    
Arquivo de Identificação  Validade  

  

CAE  

    
Qualidade do requerente   

  
Nome Completo  

  
Endereço Postal  

  
Localidade  Freguesia  

  
Código postal  -   Concelho  

  
Contato telefónico  Correio Eletrónico  

    
NIF/NIPC   

  
  

Auxílio – Área de apoio do pedido 

 Social             Cultural       Desportiva         Recreativa         Outra                                       

Tipo de auxílio a que se refere o pedido 

 

 Auxílio financeiro para continuidade ou incremento de projeto ou atividade             

 Auxílio financeiro para construção, beneficiação ou conservação de instalações 

 Auxílio financeiro para aquisição de equipamentos de natureza social, desportiva, recreativa, cultural ou outra 
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 Auxílio não financeiro 

 Cedência de equipamento 

 Espaços físicos 

 Meios técnicos e logísticos 

 Outros (indique quais)  

Documentos em anexo 

 Descrição dos projetos ou atividades, objetivos a atingir, meios humanos e identificação das fontes de auxílio 

financeiro, patrimonial e logístico  

 Orçamento discriminado 

 Cronograma financeiro 

 Cronograma da execução física 

 Descrição de experiência similar em projetos idênticos 

 Declaração de não dívida de quaisquer quantias ao Município e a entidades por este participado 

 Certidões comprovativas da situação contributiva regularizada perante o Estado e a Segurança Social 

 Relatório de atividades e contas referentes ao último exercício económico e respetiva ata de aprovação 

 Indicação dos auxílios recebidos no âmbito do objeto do pedido e respetivas datas 

 Declaração sob compromisso de honra quanto à não condenação nos tribunais por fatos relativos à prossecução dos seus 

objetivos  

 Declaração sob compromisso de honra que o auxílio se destina exclusivamente ao objeto do pedido 

 Declaração fundamentada do interesse municipal da atividade a desenvolver 

 Outros 

 

 

Confirmação dos serviços: 
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O Requerente: 

Representantes legais: 

 

Nome:                                                                           Função                                                                                    BI/CC 

 

Nome:                                                                           Função                                                                                    BI/CC 

 

Nome:                                                                           Função    BI/CC 

 

 

Pessoas singulares: 

 

 

Assinatura: 

 

Carimbo: 

 

   

 


