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REG
GULAM
MENTO MUNICIP
M
PAL DE APOIO
A
E FINAN
NCIAME
ENTO
AO AS
SSOCIATTIVISMO
O HUMA
ANITÁRI O
PREÂMBULO
O asssociativism
mo assume
e, cada v
vez mais, um
u papel estratégic
co no âmb
bito das
Asso
ociações Humanitári
H
as, dada a proximid
dade face
e aos cida
adãos e uma vez
que estas estruturas, se
e afirmam quer com
mo pólos de desenvvolvimento
o local,
prom
movendo a crescente oferta
a de ativ
vidades, quer
q
como
o espaço
os para
fome
entar hábitos de cida
adania atiiva.
De m
modo a asssegurar a promoçã
ão do asso
ociativismo
o local e c
considerando que
este processo está depe
endente d
de um senttido mútuo
o de respo
onsabilidad
de e de
um p
permanen
nte propósito de cola
aboração institucion
nal, o Mun
nicípio de S. João
da Pesqueira pretende
e continu
uar a de
esenvolver e estreittar os laç
ços de
coop
peração com
c
as Asssociações Locais.
Prete
ende-se com as pre
esentes linh
has de orie
entação programát
p
ticas ir parra além
de u
uma coope
eração lim
mitada a re
espostas e apoios pontuais med
diante solic
citação
das associaçõ
ões. O Município assu
ume o com
mpromisso de desenvvolver trabalho no
terre
eno, coloc
cando os seus técn
nicos, o se
eu saber e o seu c
conhecime
ento, à
dispo
osição da
as associa
ações aju
udando-ass a planificar as suas ativ
vidades,
prop
porcionand
do desta forma um a
acréscimo
o na sua va
alorização
o e adapta
ação às
nova
as exigênc
cias do nosso
n
tem po, confirrmando e reforçan do o seu
u papel
dete
erminante para o desenvolvime
ento local.
Para
a a consoliidação de
este progra
ama, torna
a-se necessário defin
nir os pressupostos
da a
atribuição de apoioss municipa
ais aos age
entes locaiis, sempre na perspe
etiva de
artic
culação en
ntre a racionalização
o dos recu
ursos dispo
oníveis e a maximização da
eficá
ácia das atividades
a
dinamizad
d
das.
A attribuição dos
d
apoio
os tem em
m atenção
o fatores quantitativ
q
vos e qualitativos,
assim
m como o impato directo o u indireto da(s) atividade(s) na dinam
mização
hum
manitária da
a região.
O prresente Re
egulamentto é elabo
orado ao abrigo
a
do disposto n
no artigo 241.ª
2
da
Constituição da
d República Portug
guesa, artig
go 64.º, n.º4, alínea b), e n.º7, alínea
a), d
da Lei n.º 169/99, de 18 de Sete
embro.
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DISP
POSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
Objeto
o
1. O presente document
d
to visa esta
abelecer as
a linhas de
e orientaçã
ão program
máticas
de a
atribuição de apoios às Associa
ações Hum
manitárias.
Artigo 2.º
Destinatárrios
1. Po
ndidatar-se
e aos apo
oios consttantes do presente Regulame
ento as
odem can
asso
ociações que reúnam
m as seguin
ntes condiç
ções:
a)) Tenham a sua sede social n a área do
o Município
o de S. Jo
oão da Pessqueira,
se
endo enten
ndidas com
mo entida des de dire
eito privad
do, sem finss lucrativoss;
b)) Tenham
m constituiição lega
al, fundam
mentada em escrittura nota
arial de
co
onstituição
o e publica
ação em D
Diário da República, quando a plicável.
c)) Tenham os
o seus órg
gãos sociaiis regularm
mente eleito
os, preenc
chidos e attivos;
d)) Mantenh
ham ativida
ade regula
ar e/ou pontual.
Artigo 3.º
Tipo logias doss apoios
Qua
anto à sua
a natureza
a, os apo
oios atribuíídos pelo Município
o de S. Jo
oão da
Pesq
queira (adiante desig
gnado porr MSJP) pod
derão ser:
a)) Financeiiros – atrib
buição de
e comparrticipação financeira
a para ap
poiar a
re
ealização de ativida
ades/ projjetos e/ou
u a aquisição de re
recursos materiais
m
ne
ecessários à concrettização da
as iniciativa
as;
b)) Materiaiss e logísticos – cedê
ência temp
porária de instalaçõe
es municip
pais, de
be
ens necesssários ao funcionam
mento das associaçõe
a
es ou à rea
alização das
d suas
attividades/ projetos e transporte
e para ativ
vidades;
c)) Técnicoss – prestação de s erviços, por
p
técnico
os autárqu
uicos, que
e sejam
ne
ecessários

à

con
nceção

e

desen
nvolvimentto

de

investimen
ntos

e

attividades/p
projetos.
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Artigo 4.º
Candida
aturas para
a atribuição de apoio
o financeirro
1. Ass candidatturas deve
erão ser en
ntregues no
o Gabinete
e Técnico de Proteç
ção Civil
(adia
ante desig
gnado porr GTPC), d
do MSJP, até
a ao dia
a 30 de D
Dezembro do ano
pontuais, que pode
ante
erior, salvo os apoios solicitado
os para atividades
a
erão ser
apre
esentados com 1 mê
ês de ante cedência à sua realização, fic
cando neste caso
sujeito a uma dotação
d
orçamenta
o
al restrita.
2. Ass candidatturas são compostas
pelos seguintes doc
c
cumentos:
a)) Formuláriio de cand
didatura de
evidamente preench
hido (Anexxo);
b)) Apresen
ntação se
emestral d
da certidã
ão comprrovativa d
da sua siituação
co
ontributiva
a regulariza
ada peran te a segurança socia
al;
c)) Apresentação sem
mestral de
e certidão
o comprov
vativa de não dev
vedor à
Fa
azenda Na
acional de qualquer contribuiç
ção ou imp
posto;
d)) Plano de
e atividade
es para o p
próximo an
no, com cópia da a ta de apro
ovação
pe
ela Direçã
ão;
e)) Apresentação do
o quadro atualizado
o dos Téc
cnicos de Ambulân
ncia de
Em
mergência
a (TAE), dos
d
Técnic
cos de Am
mbulância
a de Soco
orro (TAS) e dos
Bo
ombeiros Voluntários
V
s ativos.
3. Do
ocumentos a aprese
entar aqua
ando da prrimeira can
ndidatura:
a)) Fotocópia da escrittura públic
ca da sua constituiçã
c
ão;
b)) Fotocóp
pia da publicação em Diário
o da Repú
ública da constituiç
ção da
re
espetiva asssociação;;
c)) Estatutos e regulam
mento interrno;
d)) Logótipo;
e)) Comprov
vativo do NIB
N emitido
o pela entidade bancária.
4. A não entre
ega dos documento
d
os supra-m
mencionad
dos implica
a a anulaç
ção da
cand
didatura.
5. Ap
pós a rece
eção, e de
epois de a
analisadas as candidaturas, o M
MSJP apro
ovará as
com
mparticipaç
ções financeiras a c
conceder aos projettos, bem c
como o re
espetivo
cale
endário de pagamen
nto.
6. A
As entidad
des serão informad
das, por escrito,
e
so
obre as c
comparticipações
finan
nceiras que
e irão aufe
erir.
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7. O
Os financ
ciamentos acordad
dos serão
o objeto de
estabelecido entre
e
o MSJP e as en
ntidades fin
nanciadas..

con trato

pro
ograma,

Artigo 5.º
Prazo
o de candidaturas
associaçõe
es interesssadas na obtenção
o de apo
oios previsstos no presente
p
As a
regu
ulamento, têm de apresenta
ar a sua candidatu
ura até a
ao dia trinta de
Deze
embro do ano anteriior.
Artigo 6.º
Afetação das verba
as financeirras
1. Ass verbas atribuídas
a
terão
t
de s er obrigatoriamente
e afetas à prossecuç
ção das
ativid
dades ele
encadas no
n plano de ativida
ades, não podendo
o as assoc
ciações
utilizá
á-las para
a outros fin
ns, nem prrivilegiar alguma ou algumas modalidades em
detriimento da
as restante
es, sob pen
na de resc
cisão unilateral imed
diata do presente
p
conttrato.
2. A atribuição
o das verb
bas é efec
ctuada em
m 4 tranches (trimesttralmente), sendo
que a associiação dev
verá pree
encher um
m relatório
o intercala
ar de exe
ecução,
obrig
gatoriamente, até ao
o dia 31 de
e Junho, no GTPC.
Artigo 7.º
e dos apoios municipais
Publicidade
P
A conceção dos apoios Munici pais obrig
gam as associaçõe s beneficiiárias a
referrenciar tod
dos os ma
ateriais grá
áficos edittados com
mo forma de divulga
ação e
prom
moção doss projetos e eventos a realizar.
Artigo 8.º
Divulg ação de atividades
a
1. O MSJP promoverá através doss seus supo
ortes de co
omunicaçã
ão, a divu
ulgação
das atividades realiza
adas pela
as associações, desde
d
qu
ue estas sejam
com
municadas atempad
damente e que po
ossuam carácter re
elevante para o
Concelho.
o dia 15 do
2. A
As entidade
es interessadas dev em entreg
gar no GTTPC até ao
d mês
ante
erior à sua realização
o, os seguin
ntes eleme
entos:
a)) Descrição
o da ativid
dade;
b)) Local, da
ata e horárrio;
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c)) Material de
d divulga
ação (imag
gem, carta
azes e/ou folhetos);
f
d)) Outras informaçõess considera
adas como
o pertinentes.
Artigo 9.º
SSubprogram
mas
O Prrograma de Apoio en
ngloba os seguintes subprogramas:
1. Orrganização e desenv
volvimento
o de atividades
a
a). Ativida
ades regula
ares (ente
ende-se po
or “atividade regula
ar” o conju
unto de
a
ações desenvolvidass ao longo
o do ano, com
c
uma periodicida
p
ade seman
nal);
b
b). Atividades pontu
uais, (enten
nde-se porr “atividade pontual ” a realização de
u
uma ação
o ou evento
o que oco
orra espora
adicamente);
2. Ce
edência de
d instalaçõ
ões.
3. Ce
edência de
d transporrte.
Artigo 10
0.º
Ap
poios conc
cedidos à organizaçã
o
ão e desen
nvolvimentto de ativid
dades regu
ulares
1. No
o âmbito das
d ativida
ades regula
ares desen
nvolvidas, considera-s
c
se:
a)) Comparrticipação de 15 0
000,00€ (q
quinze mil euros) p
para assoc
ciações
hu
umanitária
as de bomb
beiros volu
untários;
b)) Compartticipação de 2 500,,00€ (dois mil e quin
nhentos eu
uros) para
a a cruz
ve
ermelha po
ortuguesa;
c)) Comparrticipação de 100% de contra
apartida nacional,
n
e
em candidaturas
effetuadas ao
a QREN, ou qualqu
uer outro modelo
m
ad
dotado pe
ela administração
ce
entral;
d)) Compa
articipação
o de 50%
% na req
qualificaçã
ão de e
espaços próprios,
p
in
ndispensáveis, até um
m financia
amento elegível má
áximo de 5 000€ (cinco mil
eu
uros);
e)) Compa
articipação
o de 50
0% das despesas com attividades/e
eventos
co
onsiderado
os de interresse conc
celhio, até a um finan
nciamento
o elegível máximo
m
de
e 3 000€ (três mil euro
os);
i) Compartic
cipação de
d 2 000,00
0€ (dois mil euros) porr cada fan
nfarra;
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j) Comparticipação até 50% n
na aquisiç
ção de via
aturas do tipo ABSC
C, com
ne
ecessidade comprov
vada;
l) Comparticipação até 30% n
na aquisiç
ção de via
aturas do tipo ABTM
M, com
ne
ecessidade comprov
vada;
m
m) Comparrticipação para Asso
ociações Humanitária
H
as de Bom
mbeiros Volu
untários
de
e 2 500,00€
€ (dois mil e quinhen tos euros) para formação;
n)) Compartticipação para Cruz Vermelha
a de 750,00
0€ (setece
entos e cin
nquenta
eu
uros) para formação
o;
o)) Compartticipação para Assoc
ciações Humanitária
as de Bom beiros Voluntários
de
e 5 000,00€
€ (cinco mil
m euros) pa
ara seguro
os;
n)) Compartticipação para Cruz Vermelha
a de 750,00
0€ (setece
entos e cin
nquenta
eu
uros) para seguros de pessoal.
Artigo 11
1.º
Ap
poios conc
cedidos à organizaçã
ão e desenvolvimento de ativid
dades pon
ntuais
1. C
Consideram
m-se ativid
dades po
ontuais as competiç
ções/enco
ontros locais, de
âmb
bito nacio
onal, realizados essporadicam
mente, co
om organ
nização ou
o
coorga
anização de
d uma co
oletividade
e/grupo co
oncelhio.
2. A realizaçã
ão destas atividade
es deve se
er prevista
a no plan
no de ativ
vidades,
conttemplando
o um pro
ojeto espe
ecífico da sua realiização, p ara o qu
ual será
forne
ecido form
mulário próprio.
3. Estas ativida
ades poderrão ser apo
oiadas através de:
a)) Compartticipação financeira;
f
;
b)) Apoio téc
cnico e log
gístico à orrganização de eventos;
c)) Apoio à divulgação
d
o.
Artigo 12
2.º
Contraparti
C
idas do ap
poio financ
ceiro
Qua
ando solicitadas, as associaçõ
ões objeto
o de apoiio finance
eiro, devem
m estar
dispo
oníveis parra colaborrar em tod as as ativid
dades pelo
o MSJP.
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DISP
POSIÇÕES FINAIS
Artigo 13
3º
Falssas declarrações
1. Ass associações que, dolosamen
d
nte, prestarem falsas declaraç ões com o intuito
de receberem
m monta
antes inde
evidos de
e subsídios terão

de devolver as

impo
ortâncias já
j recebid
das e serão
o penaliza
adas entre
e um e cin
nco anos de não
rece
ebimento de quaisq
quer imporrtâncias, direta
d
ou indiretame
ente, de valores,
benss e serviços por parte
e do Munic
cípio.
4º
Artigo 14
Penalizaçõ
ões
1. C
Constituem penalizaç
ções na a
atribuição, controlo e fiscaliza
ação do subsídio
s
ordin
nário as seguintes me
edidas:
a)) Recusa na particip
pação em
m atividad
des atempadamente
e solicitadas pelo
M
Município de S. João da
d Pesque
eira, valor mínimo
m
de penalizaç
ção 50%;
b)) Inexistênc
cia de plano de ativ idades, pe
enalização
o 100%;
c)) Inexistên
ncia do relatório intercalar de execução, vvalor mínim
mo de
pe
enalização
o 50%.
d)) O incumprimento dos
d projeto
os ou atividades estabelecida
as constitui motivo
pa
ara a devo
olução dos montant es recebid
dos.
e)) A falta de
d apresentação de
e elementtos compro
ovativos d
de realizaç
ção das
attividades apoiadas,
a
quando so
olicitado pelo
p
Município, consttitui motivo
o para a
de
evolução dos monta
antes rece bidos.
5.º
Artigo 15
C
Casos omisssos
Toda
as as situaç
ções não previstas
p
n
neste docu
umento serrão decidid
das pela Câmara
C
Mun
nicipal.
Artigo 16
6.º
ntrada em vigor
En
O p
presente d
documento
o entra e
em vigor logo que
e aprovad
do pela Câmara
C
Mun
nicipal.
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REG
GULAM
MENTO MUNICIP
M
PAL DE APOIO
A
E FINAN
NCIAME
ENTO
AO
O ASSO
OCIATIV
VISMO H
HUMANITÁRIO E DE EM
MERGÊN
NCIA
EGULAMEN
NTO MUNIC
CIPAL DE A
APOIO E FIINANCIAM
MENTO AO ASSOCIATTIVISMO
O RE
Hum
manitário e de Emergência, q
que antec
cede, foi aprovado
o em reun
nião da
Câm
mara Munic
cipal realizzada no dia
a 31 de Ma
arço de 20
011.

O Pressidente da Câmara,

O
Os Vereado
ores,
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