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A preencher pelos serviços 

 

Entregue por:    Correio electrónico           Presencial            Correio   
 

Data de entrega:        /      /            Assinatura (funcionário(a):____________________ 

 Nº Registo 

 
PARECER 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome completo / Designação:  

Data de Nascimento:       /      /            Profissão:  

BI / CC:   NIPC / NIF:   

Telefone / Telemóvel:    Correio Electrónico:  

Morada / Sede:  

Código Postal:   -   
 
 

       (A preencher apenas por entidades e organismos legalmente constituídos) 
 

Associação /Empresa /Outra organização. Qual?  (riscar o que não interessa) 

Identificação do(a) representante. Nome                                                      

Contacto (telefónico e email)    

PROPOSTA 
 

Área de 
intervenção 

 

Ambiente     Educação     Cultura     Desporto     Bem estar animal  
 

Equipamento Urbano      Tempos livres    Ação social  
 

Objetivo / Metas Propostas  

 
Duração prevista de implementação 

 

Duração prevista da atividade 

 
Localização 

 

População Alvo 

 
Valor / Orçamento da proposta  
 

 
 

   

 

 

 

  

  

 

   

 

 

  

     

   

 

  

  

 

 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – UFBVC 20 ___ 
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Descrição do projeto (inclui metodologia do projeto e necessidades envolvidas) 

 
 

Documentos em anexo        * documentos de apresentação obrigatória 
 

Fotocópia do BI / NIF / CC (riscar o que não interessa)       *Orçamento       Fotografias                                         
 

Outros documentos. Quais? _______________________________________________________________ 
 

*ANEXO I - Declaração sob compromisso de honra de não dívida às Finanças e Segurança Social                           
 

    (Para associações/empresas/outros organismos sem fins lucrativos) 

*Fotocópia da escritura pública de constituição    

*Fotocópia da ata referente à eleição dos corpos sociais    

*Cópia da Certidão Permanente do Registo de Empresa/ Código de acesso à Certidão    
 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS De acordo com o seu direito à informação no 
âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) damos conhecimento de que: os dados recolhidos destinam-
se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento pelos serviços da União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo 
para a iniciava em causa, o “Orçamento Participativo – UFBVC 20___", e não serão cedidos a outras entidades; os seus dados 
pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente obrigatório, respeitando a sua conservação as garantias de 
sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD; os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e 
solicitar por escrito a sua atualização e ou eliminação. Para mais informações sobre o RGPD e a Política de Privacidade da 
União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo aceda a https://bombarralvalecovo.pt/ 
 
Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, específica 
e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais, conhecer e aceitar a Política de Privacidade da União das 
Freguesias de Bombarral e Vale Covo (disponíveis em: https:// bombarralvalecovo.pt/), e assumo total responsabilidade pelas 
informações declaradas no presente formulário. 
 
 
Bombarral, ____ de ___________________de 20 ____ ,  _____________________________________________ (assinatura conforme cartão de identificação) 

 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

   

 

 

 

 



   

União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo – Sede: Rua Luis de Camões, nº 2 – 2540 - 113 BOMBARRAL 
Delegação: Rua do Aqueduto, nº 18 – 2540 - 715 VALE COVO 
Telefones: Secretaria 262 605 886 – Presidente 262 608 212 – Telemóvel 964 347 196 
Email: geral@bombarralvalecovo.pt / secretaria@bombarralvalecovo.pt 

 

3 

 

ANEXO I 

Declaração sob compromisso de honra  

de não dívida às Finanças e Segurança Social 

 

Nos termos e para efeitos de anexo ao formulário de candidatura do Orçamento Participativo da 

União de Freguesias de Bombarral e Vale Covo, eu, _______________________________________, 

portador do documento de identificação nº ___________________ e com número de identificação 

fiscal __________________, declaro sob compromisso de honra que, e na presente data, não 

existem dívidas de contribuições, quotizações, juros de mora e de outros valores devidos para com as 

Finanças e/ou Segurança Social. 

 

Por corresponder inteiramente à verdade, assino a presente declaração e comprometo-me, em caso 

de ser a proposta vencedora, a entregar as declarações comprovativas de ambas as entidades. 

 

Bombarral, _____ de ______________________ de _____ 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(assinatura conforme documento identificação) 

 


