FICHA DE CANDIDATURA

Exm.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Arruda dos Vinhos

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
N.º de Identificação Fiscal* |___|___|___|___|___|___|___|___|___

Nome /Denominação*| ______________________________________________________________________________________________
Estado Civil*|_________________________________ Profissão* | __________________________________________________________
Domicílio/Sede*| ___________________________________________________________________________________________________
Freguesia* |___________________________ Cód.Postal* |__|__|__|__ - |__|__|__ Concelho* | ________________________________
Telefone* |__|__|__|__|__|__|__|__|__ TM |__|__|__|__|__|__|__|__|__ E-mail | ______________________________________
BI/NIC|__|__|__|__|__|__|__|__|__ Data de Validade |__|__ / |__|__ / |__|__|__|__ N.º Eleitor *______________________________
* preenchimento obrigatório

RELAÇÃO COM O CONCELHO DE ARRUDA DOS VINHOS
Natural

Residente

Estudante

Trabalhador

Outro

Qual?___________________________________________

TIPO DE PARTICIPAÇÃO
Individual

Associação ou Instituição

Qual? ______________________________________________________________________

PROPOSTA DE PROJETO
Indique um projeto de investimento que considere fundamental para o Concelho de Arruda dos Vinhos.
Descrição do projeto

Localização (se possível anexar planta de localização)

Valor da proposta_________________________________________ (anexar orçamento)

Pede deferimento
Arruda dos Vinhos, ______ de ______________ de 20_____.

__________________________________
(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não puder assinar)

Nota:
São executadas as3 propostas mais votadas:
1.º lugar - 25 000€*
2.º lugar - 15 000€*
3.º lugar - 10 000€*
* Sujeito a aprovação do orçamento municipal para 2019

Podem ser apresentadas propostas até ao valor máximo de 25 000€
Podem ainda ser admitidas propostas que ultrapassem este montante, desde que exista um compromisso idóneo escrito, por parte do proponente ou de
outros parceiros públicos ou privados que cofinanciem o projeto na parte que exceda o referido valor.
Caso as propostas classificadas em segundo ou terceiro lugar apresentem um valor superior ao atribuído a estes lugares, as entidades proponentes podem
apresentar um compromisso idóneo escrito que cofinancie o projeto, na parte que exceda tal montante.
Junto anexo compromisso idóneo escrito

Sim

Não

____________________________________
(assinatura)

INFORMAÇÕES / PARECERES
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