Município de Santarém
C Â M A R A M U N I C I PA L
PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AGENTES CULTURAIS – CONCELHO DE SANTARÉM
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 2019
PROJETO / EVENTO CULTURAL

Identificação da Instituição / Agente Cultural
Nome/Designação: ___________________________________________________________ NIPC/NIF: ____________
Nome do Responsável pela Candidatura: _______________________________________________________________
Tlf: ____________________

E-mail: ______________________________________________________________

Cargo nos Corpos Sociais: ___________________________________________________________________________
N.º de praticantes/utentes das várias valências _______________________________________________________________

Beneficiários *
Agente Cultural – Pessoa Coletiva sem fins lucrativos
Agente Cultural – Pessoa Singular
* São considerados Agentes Culturais com natureza de Pessoa Coletiva sem fins lucrativos, as Instituições legalmente constituídas, com sede e intervenção no
Concelho de Santarém e atividade consolidada e regular por um período mínimo de um ano:
São considerados Agentes Culturais com natureza de Pessoa Singular, as pessoas promotoras de atividade cultural, com intervenção no Concelho de Santarém.

Identificação do Projeto / Evento
Nome: ___________________________________________________________________________________________
Descrição: ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Enquadramento na atividade da Instituição: _____ sim
_____ Não.
Objetivos (Art.º 5º) a que se propõe: (campo obrigatório) __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Âmbitos (campo obrigatório) [Ponto 1 –sinalizar apenas um; Ponto 2 –sinalizar os que integram o Projeto /Festival]
Ponto 1
a) Teatro [ ]
b) Música [ ]
c) Dança e Expressão Corporal [ ]
d) Cultura Tradicional [ ]
e) Artes Plásticas [ ]
f) Pesquisa, Investigação, Documentação e Arquivo [ ]
g) Proj. Transdisciplinares [ ]
Ponto 2
a) Vertente Educativa [ ]
b) Ligação a Instituições do Conhecimento [ ]
c) Descentralização [ ]

Metodologia: (campo obrigatório) [Ações de Produção, Administrativas, Divulgação/Promoção, Parceria, Intercâmbio etc.]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Atividades: (campo obrigatório) ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Ações de Formação, quando existam [sessões formativas, workshop; etc.; treinos e ensaios não são considerados]: _______________
_________________________________________________________________________________________________
Ações para Itinerância pelo Concelho e para Inserção em contextos culturalmente carenciados: _____________________________
_________________________________________________________________________________________________
Ações para Sensibilização de Novos Públicos: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Público-alvo: (campo obrigatório) _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Apoio a que se candidata:
Atividade Pontual e Festivais
Atividade Permanente

Documentos a anexar (entrega obrigatória Pessoas Coletivas)
Cópia do Cartão de Identificação de pessoa coletiva;
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C Â M A R A M U N I C I PA L
PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AGENTES CULTURAIS – CONCELHO DE SANTARÉM
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 2019
PROJETO / EVENTO CULTURAL
Currículos dos responsáveis das áreas e dos responsáveis de gestão;
Historial da atividade desenvolvida pelo Agente Cultural;
Inscrição em entidades Federativas Portuguesas e/ou Internacionais das respetivas áreas culturais;
Cópias do Plano de Atividades e Orçamento previsional do ano em curso e da Ata da sua aprovação em Assembleia-geral;
Cópias do Relatório de Atividades e respetivas Contas do ano anterior e da Ata da sua aprovação em Assembleia-geral;
Documentos comprovativos do cumprimento das suas obrigações fiscais e contribuições à segurança social e outros que vierem a
ser necessários, fazendo prova através de declaração dos serviços respetivos ou de permissão de consulta na Internet;
Documento comprovativo da sua situação regularizada relativa a dívidas ao Município de Santarém, fazendo prova através de
declaração dos serviços respetivos.

Documentos a anexar (entrega obrigatória Pessoas Singulares)
Apresentação de documentos exigidos por lei e expressos no ponto 2 do Art.º 4.º do Regulamento do PAAAC.
Cópia Cartão de Identificação do agente cultural;
Declaração Abertura de Atividade na A. Tributária (pess. singulares);
Currículo e Portefólio/Historial da atividade desenvolvida pelo agente cultural;
Documentos comprovativos do cumprimento das suas obrigações fiscais e contribuições à segurança social e outros que vierem a
ser necessários, fazendo prova através de declaração dos serviços respetivos ou de permissão de consulta na Internet;
Documento comprovativo da sua situação regularizada relativa a dívidas ao Município de Santarém, fazendo prova através de
declaração dos serviços respetivos.

Orçamento/Financiamento (preenchimento obrigatório)
RECEITAS PREVISTAS

Indicar Autofinanciamento Fontes de Financiamento que propõe (alínea j) do Art.º 12.º)

1. Auto-Financiamento
2. Comissão Europeia
3. CCDR Alentejo

______________
______________
______________
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4. Ministério Cultura
5. Mecenato
6. Outros Financiam. 1

______________
______________
______________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Solicitado à CMS

______________

____________________________________________________________

TOTAL DAS RECEITAS

______________ (campo obrigatório)

Especifique:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Receitas com quotas ou donativos no ano anterior __________________________________________________________________
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DESPESAS PREVISTAS
1. Produção

__________

Especifique:
____________________________________________________________

2. Formação
3. Programação
4. Divulgação/Promoção

__________
__________
__________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Instalações (não próprias) __________
6. Administrativas
__________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Outras Despesas 2

__________

____________________________________________________________

TOTAL DAS DESPESAS

__________ (campo obrigatório)

Declaro que aceito as normas a que obedece a Candidatura e assumo a responsabilidade pela veracidade das
informações prestadas.
Data ____________________.

Assinatura (Presidente/Agente cultural) _______________________________________.
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