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Histórico de Revisões do Documento:  

Versão  Data  Motivos / Alterações efetuadas  

V.00  Novembro/2015  - Criação do documento.  

V.01  Abril/2016  
- Reformulação total do documento, com atualização dos 

normativos legais aplicáveis.   

V.02  Novembro/2016  - Alteração do n.º 1 do artigo 14.º.  

V.03 Setembro/2018 - Várias Alterações 

V.04 Dezembro/2021 

- Revisão do documento, com a definição de critérios de 

atribuição consonantes com a estratégia política assumida, 

pelo executivo em funções 
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DELIBERAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO E INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA 

DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

O associativismo e as instituições privadas de solidariedade social assumem, cada vez mais, um 

papel estratégico nos planos cultural, desportivo, recreativo, social, educativo e de outras áreas, 

onde estas estruturas organizativas, dada a proximidade face aos cidadãos, também se afirmam 

como pólos e veículos de desenvolvimento local, promovendo hábitos de cidadania ativa, 

solidária e comunitária.  

Neste âmbito, afirma-se importante e desejável um compromisso de responsabilidade mútua e 

de colaboração institucional permanente.  

Desta forma, com vista a desenvolver uma cooperação próxima e dinâmica entre a Junta de 

Freguesia de Nossa Senhora da Piedade de um lado, as associações ou as instituições sociais por 

outro, com sede na sua circunscrição territorial, torna-se fundamental criar mecanismos e 

definição de apoios financeiros, que sejam transparentes, criteriosos, consensuais e justos, 

tendo em conta a satisfação de alguns princípios, nomeadamente:  

a) A necessidade de definir mecanismos que permitam um maior rigor na prestação de 

contas da utilização de dinheiros públicos;  

b) A necessidade de clarificar critérios na atribuição de apoios financeiros;  

c) A necessidade de valorização e promoção das associações e instituições que sejam pró-

ativas no alcance de melhores infraestruturas, sejam dinâmicas na melhoria dos seus 

equipamentos e adotem políticas de valorização das suas estruturas; e  

d) Uso racional e eficaz dos recursos disponíveis e aprovados anualmente através do 

orçamento da nossa freguesia.  

O cumprimento destes propósitos fica, assim, consubstanciado na presente deliberação de 

Apoio ao Associativismo e Instituições da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade.  

Em resumo, toda a dinâmica de apoio financeiro às entidades referidas fica circunscrita aos 

limites constantes no conjunto de normas infra e que servem de princípios norteadores da 

execução política da Junta de Freguesia neste domínio, durante o presente exercício autárquico. 

 

Artigo 1.º 

Objeto 
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O presente documento tem por objeto a definição concreta dos critérios nos apoios financeiros 

e limites a conceder às associações e instituições sociais da Freguesia de Nossa Senhora da 

Piedade (adiante Junta de Freguesia). 

 

Artigo 2.º 

Definições 

1 - Fazem parte integrante do movimento associativo cultural e desportivo, os clubes e/ou 

coletividades, associações de estudantes, clubes de praticantes e associações cívicas.  

2 - Para efeitos do disposto nas presentes normas, são considerados, entre outros, agentes 

culturais:  

a) Associações que promovam a formação e manifestação nas áreas da música (tais como 

escolas de música, grupos corais, grupos de música e cantares tradicionais, bandas 

filarmónicas, grupos folclóricos, orquestras e fanfarras), do teatro, da dança e das artes;  

b) Associações promotoras da recuperação, valorização e fruição do património cultural;  

c) Outras associações cujas atividades evidenciem interesse cultural e recreativo. 

3 – Para efeitos das presentes normas, são consideradas instituições sociais, as instituições 

particulares de solidariedade social, de direito privado, sem fins lucrativos, com estatuto de 

utilidade pública ou com a prossecução de objetivos de interesse público, desde que a sua ação 

diária e apoio a conceder se manifeste de interesse público, em particular para a freguesia. 

 

Artigo 3.º 

Âmbito de aplicação  

1 - Consideram-se suscetíveis de candidatura aos apoios financeiros previstos nas normas, as 

associações de natureza cultural, recreativa, juvenil, desportiva e social, definidas nos termos 

do artigo anterior.  

2 - Para efeitos do presente artigo são consideradas associações e instituições as que 

preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

a) Tenham a sua sede social na área da Freguesia;  

b) Resulte dos respetivos estatutos que o seu âmbito de ação seja principalmente 

desenvolvido na Freguesia;  

c) Desenvolvam, com caráter regular ou pontual, atividades na área da Freguesia.  

 

Artigo 4.º 

Registo  
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A Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, criará uma base de dados com o objetivo de 

identificar todas as associações e instituições sociais existentes e que se venham a constituir, 

que desenvolvam a sua atividade de forma regular e continuada na área da Freguesia.  

 

Artigo 5.º 

Obrigatoriedade de inscrição 

1 – As associações e instituições sociais que pretendam beneficiar dos apoios terão de estar 

obrigatoriamente inscritas no registo da Freguesia ou constar da base de dados para o efeito.  

2 - O pedido de inscrição no registo deverá ser apresentado junto dos serviços administrativos 

da Freguesia, formalizado com os seguintes documentos:  

a) Ficha de inscrição de modelo tipo (Anexo I);  

b) Cópia do cartão de identificação de pessoa coletiva;  

c) Cópia dos estatutos da associação, quando solicitada;  

d) Cópia do regulamento interno, quando previsto pelos estatutos, quando solicitada;  

e) Cópia da publicação no Diário da República do estatuto de utilidade pública, caso exista 

e quando solicitada;  

f) Cópia da ata de eleição dos corpos sociais, quando solicitada.  

 

Artigo 6.º 

Modalidade de apoio a conceder  

1 – Os apoios a prestar pela Junta de Freguesia revestirão as seguintes modalidades:  

a) Apoio financeiro para melhoria de infraestruturas e aquisição de equipamento através 

da celebração de protocolo;  

b) Apoio a atividades e/ou eventos de caráter pontual, extraordinário, de âmbito nacional 

ou internacional.  

2 — Os apoios a celebrar anualmente às associações e instituições ficarão sempre dependentes 

e condicionados com as deliberações aprovadas em reunião de executivo ou pelo órgão 

deliberativo, às circunstâncias da execução e aprovação do respetivo Orçamento, devendo neste 

documento ficar uma previsão os apoios a conceder.  

 

Artigo 7.º 

Critérios e limites do apoio financeiro a conceder 
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1 — Os apoios financeiros traduzidos em comparticipação para a melhoria das infraestruturas e 

aquisição de equipamentos das entidades requerentes tem que se verificar no âmbito territorial 

da freguesia.  

2 — O apoio a conceder corresponderá: 

a) Em regra, à comparticipação até ao limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor do 

investimento pela entidade, não podendo ultrapassar o valor de 1% (um por cento) do 

valor total previsto para as despesas correntes inscritas e aprovadas pelo o orçamento 

da freguesia no início de cada ano;  

b) A comparticipação financeira poderá ascender a 50% (cinquenta por cento) do valor do 

investimento pela entidade, caso o valor do investimento realizado pelas entidades seja 

inferior a 1.500€ (mil e quinhentos euros). 

3 – Os apoios financeiros para atividades e/ou eventos de caráter pontual, extraordinário, de 

âmbito nacional ou internacional só podem ser solicitados pelas entidades requerentes que os 

organizem como entidade organizadora ou em regime de parceria, desde que a atividade ou 

evento se realize no âmbito territorial da freguesia. 

4 – A comparticipação deverá atender a critérios, designadamente, os objetivos a atingir, as 

ações a desenvolver, número de participantes e tempo de duração, desde que não ultrapasse o 

valor de 0,5% (meio por cento) do valor total previsto para as despesas correntes inscritas e 

aprovadas pelo o orçamento da freguesia no início de cada ano. 

 

Artigo 8.º 

Formalização do pedido de apoio financeiro  

1 - Os pedidos de apoio devem ser formalmente dirigidos à Junta de Freguesia, por meio de 

ofício ou através de correio eletrónico (geral@jf-nspiedade.pt), com a seguinte fundamentação:  

a) Nota sumária com enquadramento e justificação do investimento realizado, com 

indicação dos fins a que se destina; 

b) Apresentação de documento comprovativo da realização da despesa ou dos 

orçamentos solicitados ao fornecedor ou empreiteiro;  

c) Informação sobre eventuais pedidos de financiamento ou de patrocínio formulados ou 

a formular a outras entidades, públicas ou privadas; 

2 – A Junta de Freguesia reserva-se o direito de solicitar às entidades requerentes, documentos 

adicionais, quando considerados essenciais para a devida instrução e seguimento do processo. 

mailto:geral@jf-nspiedade.pt
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3 – A formalização do pedido de apoios previstos não constitui por si numa obrigação de 

comparticipação pela Junta de Freguesia, estando o mesmo condicionado às disponibilidades 

financeiras existentes no momento, aos necessários trâmites administrativo-financeiros e 

avaliação do pedido de apoio conforme artigo seguinte. 

 

Artigo 9.º 

Da avaliação do pedido de apoio   

1 - Com base nos elementos apresentados, na avaliação qualitativa do pedido e na sua 

oportunidade, o Presidente da Junta de Freguesia, com observância das regras orçamentais 

aplicadas à despesa pública, elaborará proposta fundamentada a submeter ao órgão Executivo, 

para apreciação e deliberação da sua atribuição. 

2 - À Junta de Freguesia fica reservado o direito de conceder apoios, no âmbito das suas 

competências, ainda que os processos não preencham alguns dos requisitos exigidos no artigo 

anterior, desde que os motivos de atribuição sejam devidamente fundamentados. 

3 – Para efeitos do cumprimento de princípios da gestão pública, é admissível que a 

comparticipação possa ser divida em tranches devendo ser devidamente informada à entidade, 

no momento da comunicação da decisão da avaliação e constar nos termos vertidos no 

protocolo ou contrato-programa.   

 

Artigo 10.º 

Formalização da decisão 

Após o decurso da reunião do órgão Executivo onde será apreciado o pedido de apoio, as 

entidades são notificadas, através de correio eletrónico, onde serão informados da deliberação 

com a justificação da (não) atribuição do apoio, e do montante da comparticipação financeira a 

atribuir, devendo a entidade, obrigatoriamente, entregar posteriormente o correspondente 

recibo aos serviços da Junta de Freguesia. 

 

Artigo 11.º 

Concretização do apoio a conceder 

1 – A concretização do apoio ocorrerá mediante a celebração de Protocolos ou Contratos-

Programa, no momento da sua outorga pela entidade e pelo Presidente de Junta de Freguesia. 

2 - Os Protocolos ou Contratos-Programa deverão ser reduzidos a escrito, com a enunciação 

expressa dos motivos e valor do apoio, em resultado da deliberação tomada e prevista pelo 

artigo 10.º. 
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Artigo 12.º 

Compromisso das entidades 

As entidades que venham a ser apoiadas pela Junta de Freguesia, num espírito de apoio 

institucional permanente e obrigação decorrente do apoio financeiro concedido, disponibilizar-

se-ão a participar nas iniciativas da Junta, ou a comparecer nas reuniões para as quais sejam 

convocadas. 

 

Artigo 13.º 

Incumprimento do Programa ou Contrato-Programa 

1 - O incumprimento do programa ou contrato-programa, parcial ou integralmente, constitui 

motivo de imediata resolução do contrato celebrado, implicando a devolução do apoio 

concedido ou das tranches já entregues. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o incumprimento do programa ou contrato-

programa condicionará a atribuição de novos apoios. 

  

Artigo 14.º 

Publicidade do apoio concedido 

1 – Os apoios concedidos através dos protocolos ou contratos-programa, quando publicitadas 

ou divulgadas através das redes sociais institucionais, brochuras, folhetos, cartazes ou outros 

materiais de divulgação das entidades beneficiárias, devem, obrigatoriamente, fazer referência 

ao apoio dado pela Freguesia, através da menção: «Com o apoio da Freguesia de Nossa Senhora 

da Piedade», acompanhada do respetivo logótipo.  

2 – Os valores atribuídos ao abrigo do presente Regulamento podem ser publicitados no sítio da 

Internet da Junta de Freguesia, em www.jf-nspiedade.pt, e/ou em outros meios de informação.  

 

Artigo 15.º 

Dúvidas e omissões 

As dúvidas ou omissões suscitadas na interpretação e aplicação das presentes normas, que não 

possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, 

serão deliberadas pelo executivo da Junta de Freguesia. 
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ANEXO I  

  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

  

REGISTO DAS ASSOCIAÇÕES/INSTITUIÇÕES  

(Artigo 5.º das Normas de Apoio ao Associativismo e Instituições da Freguesia de 

Nossa Senhora da Piedade)  

  

Junta de Freguesia de Nª Sª da Piedade 

(a preencher pelos serviços) 

Data de receção:    _____/_____/________  

Conferido por:  

  

1. Associação/Instituição 

1.1. Designação:  

1.2. Representante Legal:  

        Nome:  

        Endereço:  

        Telefone:  

1.3. Endereço da Associação/Instituição:  

        Endereço/Freguesia:                                                                                                         

Código Postal:  

        Telefone:                                 Fax:                                 Email:  

1.4. Natureza:  

        Associação Cultural:               Associação 

Recreativa:               Desporto:  

  

 

        Associação Social:                   Outra:                    Qual?  

1.5. Setor de Atividade:  

        Sem fins lucrativos:               Privado:  

        Cooperativo:                           Público:  

1.6. NIPC:  
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1.7. N.º Sócios inscritos:  

1.8. Outros contactos:  

        Nome:  

        Endereço:  

        Telefone:  

  

Documentos necessários para efetuar a inscrição no Registo da Base de Dados das  

Associações/Instituições desta Freguesia  

  

  

Ficha de Inscrição;  
  

Cópia do cartão de Identificação de pessoa coletiva (NIPC);  
  

Cópia dos Estatutos ou fotocópia do Diário da República onde os mesmos estão 
publicados ou documento similar legalmente exigível;  
  

Fotocópia do regulamento interno quando os estatutos o prevejam;  
  

Fotocópia da publicação em Diário da República do estatuto de utilidade pública 
(caso possua);  
  

Declaração comprovativa da situação regularizada perante as Finanças e a 
Segurança Social, ou não tendo a associação pessoal remunerado ao seu 

serviço, declaração nesse sentido assinada pelo presidente da direção e 
correspondente certidão da Segurança Social;  

  

Declaração onde conste o número total de associados, assinada pelo presidente 
da mesa da Assembleia Geral;  
  

Fotocópia da ata de eleição dos corpos sociais.  
  

  

  

  

Data:    

___/___/______  

Assinatura do representante legal  

  

  

  

 


