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REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO

;ff;'

UNIAO DAS FREGUESIAS DE SAO MIGUEL, SANTA EUFEMIA E RABAEAL

pRrAnnsulo

- considerando que o movimento associativo local representa um importante
valor na
dinamizagio de diversas atividades que promovem o bem-estar das populaE6es
,
aumentando simultaneamente a notoriedade da Uniao perante o exterior e
,' d
dinamizag5o da economia local;

I\
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i data ndo existe um regulamento para este tipo de apoios
prestados ds diversas associag6es sedeadas no territ6rio da Uni5o
de Freguesias, ou que
nele actuam de forma estruturada;
- considerando que at6

- Considerando que d moralmente e democraticamente

mandatdrio defender uma
polftica de transpa16ncia na atribuigSo de apoios monetdrios a estes agentes,
eliminando a atribuig6o arbitrSria de subsfdios por parte dos 6rg6os autdrquicos
e
clarificando o destino dos dinheiros ptiblicos;

- Considerando que se torna necessdrio aprovar um regulamento que estabelega

as

formas de apoio ao associativismo cultural, social, educativo, desportivo, recreativo
ou
religioso que fortalegam a Comunidade local no seu todo.

O presente Regulamento foi objeto de consulta p(blica.

CAP1TULO

I

Disposig6es Gerais

Artigo 1e
Lei Habilitante

O presente regulamento 6 elaborado ao abrigo do disposto no

artig o 24Le da
ConstituigSo da RepIblica Portuguesa, da alinea f) do ne1 do artigo 9e e das
alineas h),
o) e v) do neL do artigo 16s da Lei n.e 75/2013 de 12 de setembro.
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Ambito e Objectivo

O presente regulamento estabelece as formas de apoio ao associativismo cultural,
social, educativo, desportivo, recreatlvo ou religioso, existente na UniSo das
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de Penera, distrito de

Freguesi!)*
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coimbra'
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Z - Oapoio enquadrado no presente regulamento, tem como objetivo promover ^
exist6ncia sustentada do movimento associativo, apoiando as associaEOes que
prossigam fins de interesse priblico, com vista ao desenvolvimento das populag6es na
dimensSo cultural, social, desportiva, recreativa e religiosa'

Artigo 3e
BeneficiSrios

SEo beneficiSrias as entidades sem

fins lucrativos, constitufdas com sede na UniSo de

Freguesias.
L- Os beneficiSrios re0nem os seguintes requisitos:

a) EstSo regularmente constituidos nos termos da lei;

b) possuem sede na UniSo de Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabaqal;
c) Desenvolvem atividades regulares e estruturadas no

territ6rio da UniSo;

d) possuem a sua situagSo regularizada perante as Finanqas e a Seguranqa Social.

sedeadas na Uni5o, mas que desenvolvem atividades de
reconhecido interesse para a comunidade local no seu territ6rio, poderSo realizar
igualmente um pedido de apoio, estando esta aprovagSo sujeita ao cumprimento das

2- As entidades n5o

alfneas a), c) e d) do nUmero anterior.

CAPITULO II
O Apoio ao Movimento Associativo

Artigo 4o
Tipologia dos APoios
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1 - O apoio a conceder

cada associagSo.

tomard a forma de um valor monet6rio, atribuido anualmente

a

Qrrtt

-A'Junta de Freguesia fica reservado o direito de,
sob proposta do seu presidente.6oRrtt.-l
executivo, conceder apoios n50 enquadrados no ponto
anterior, nomeadamente: ,,.,.. ,,,- ... ,.".
a) atrav6s da comparticipagSo de despesas directas
com eventos ou iniciativas;
2

/ \ ii
b) atraves da alocag6o de recursos fisicos e humanos proprios para
o suporte as T ,uU
iniciativas que revelem alto interesse para a comunidade;
#(1"'
3 - o processo descrito no ponto anterior devera ser devidamente justificado
da
fundamentado, e comunicado sempre ao 6rgdo deriberativo.
"
il'l.o
4 - No apoio ao Movimento Associativo estd incluido o apoio
a realizagdo das
uJ festas
ruJLqJ4[
tradicionais populares, em forma de subsfdio anuar, contudo:
&'n,
a) Nesta situagSo poderSo candidatar-se apenas as comissoes
de festas e/ou comiss6es

fabriqueiras, legalizadas, que organizem as festas tradicionais
dos lugares da Uniio de
Freguesias;

b) A entrega de recibo comprovativo do recebimento
deste apoio e da compet6ncia da
Fdbrica da lgreja da respectiva paroquia.

Artigo 5o
lnstrugHo do pedido

- o pedido

para a concessSo deste apoio, referido no ponto
L do artigo 4s, 6 efectuado
em impresso pr6prio a ser fornecido pelos servigos da Junta
de Freguesia, sita em Rua
de Coimbra n.s6/ 8, 3Z3O-Z$4 penela,
1"

2-o

requerente deverd entregar

elegibilidade do pedido:
a) Declarag6es de nHo divida

is

a

seguinte documentagdo comprovativa

da

Finangas e seguranga sociar;

b) C6pia da Ata da Tomada de posse dos 6rg5os sociais;
c) C6pia dos Estatutos da Associag5o;

d) orgamento e plano de actividades para o ano que corresponde
o pedido;

e) Ficha de candidatura para o pedido de apoio, em modelo
a definir pela Junta de
Freguesia, com indicagSo da(s) atividade(s) a apoiar e que
se Integrem no plano

atividades da associagdo

de

f) outros documentos que se considerem necessdrios para a verificagdo
da legitimidade
do pedido.
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Excluem-se ao cumprimento do ponto anterior, as entidades mencionadas
a), do ponto 4, do artigo 4s do presente
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regulamento.
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Prazos
1-

luulLru)
atribuidos
Os apoios sao dLl

rLL'por

rvorr I rLr
anualmente,
or
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deliberagSo do executivo da Junta
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de i

Freguesia.
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oapoio poderd ser entregue de uma s6 vez ou repartido em prestag6es

nunca .M{

5t''

util

lT;i:":,:1rr.

de recepEdo dos pedidos de apoio e reatizada ate ao tiltimo dia
no ano
do m6s de Novembro, para as associag6es que mantenham os orgSos sociais
segu i nte.

para as
4 - A segunda fase 6 realizada ate ao ultimo dia Util do mQs de MarEo, apenas
que, por essa via n5o tenha
associaq6es que tenham alterado os seus orgSos Sociais, e
no momento da
sido possfvel apresentar a ata da tomada de posse da nova dire95o,
entrega do pedido de aPoio.
a Junta
Verificada a conformidade do pedido do apoio e os respectivos documentos,
de Freguesia dard um parecer no prazo mSximo de 30 dias'

5

-

a)

As deliberaEoes da

lunta de Freguesia devem enquadrar e justificar a conceqdo

ou n5o do aPoio.

6 - Apos aprovagSo, sera transferido o valor para a conta bancdria da respetiva
associaEdo, ou entregue um cheque no valor estipulado'

recibo
7 - A entidade beneficiSria tem 15 dias (teis, para emitir e entregar o respetivo
de modelo oficial.

Artigo 7e
Crit6rios de apreciag5o das Candidaturas

1"

'

- Os crit6rios a ter em conta para a determinagSo do valor do apoio monetdrio anual

incluem:
a) O hist6rico dos apoios prestados pela Junta de Freguesia

i

entidade em causa;

b) A relevdncia Para a comunidade;
c) Nrimero de atividades e eventos desenvolvidos anualmente;

d) N0mero de pessoas envolvidas nas atividades descritas;
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ficha de candidatura a apoio.
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incumprimento do ponto

f

do artigo 6s inviabiliza a concessSo do apoio concedido.

Artigo
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Protocolos

W:^,
' @ffi,

protocolos individuais para a atribuigSo do apoio (nico caracterizado
no ponto L do artigo 3q 6 de cardcter facultativo, conquanto seja possivel definir de
forma clara e inequivoca o 6mbito da colaboragSo e apoio prestado p.f. ,r",, O.
Freguesia ir respetiva AssociagSo, assim como a relagSo de direitos e deveres m[tuos.
L - A elaboraqSo de

-

A eventual elaboragSo e assinatura de protocolos por parte do executivo, deverSo
ser submetidos d Assembleia de Freguesia para aprovagSo.
2

-

Os eventuais protocolos cessam no final do prazo neles estipulados, ou quando se
verificar o incumprimento das clSusulas neles contidos.
3
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CAPITULO III

Disposig6es Finais

Artigo 9o
Andlise e arquivo do pedido

1 - A documentagSo anexa ao

pedido feito pelo requerente, 6 analisada pelo executivo
da Junta de Freguesia, que valida as respetivas condig6es de elegibilidade.
documentos de suporte i atribuigSo destes apoios serSo devidamente arquivados
nos servigos desta Junta de Freguesia.
2 - Os

Artigo 10e
FiscalizagSo

1 - A Junta de Freguesia pode requerer a qualquer momento uma prova id6nea,
comprovativa dos documentos apresentados pela entidade requerente.
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eventual prestagSo de declarag6es falsas, para al6m do respectivo
procedimento criminal, serd exigida a devoluEso do subsidio atribuido.
2 - Ao comprovar-se a

Artigo 11s
Casos Omissos

Todos os casos omissos serSo resolvidos por deliberaEso da Junta de Freguesia.

Artigo 12e
Entrada em Vigor
O presente Regulamento depois de aprovado pelo Executivo da Junta de Freguesia e
aprovado pela Assembleia de Freguesia, entra em vigor ap6s publicagSo em DiSrio da
Rep(blica.

Aprovado na reuniSo da Junta de Freguesia em 05-04-2019
O Executivo da Junta
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Aprovado na SessSo da Assembleia de Freguesia em 29-O4-20L9
bleia de Freguesia
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