
 
 

 

Normas de atribuição de apoios ao movimento associativo, entidades ou 

organismos legalmente constituídos e ao desenvolvimento de atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, artística e recreativa 

 

 
Preâmbulo  

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Évora afirma a importância que o 

associativismo assume enquanto parceiro privilegiado na intervenção junto das 

comunidades locais.  

 

Entendemos o papel relevante que as associações e similares, desempenham na 

formação da cidadania plena e ativa. Entendemos que as atividades promovidas neste 

âmbito, culturais e artísticas, desportivas, recreativas, sociais e outras, desempenham um 

papel fundamental no desenvolvimento das sociedades, da cidadania, na criação de 

níveis de desenvolvimento e de incremento da qualidade de vida das populações, dando 

resposta crucial aos problemas e necessidades que nos confrontam todos os dias. 

Entendemos que constituem agentes fundamentais, promotores e dinamizadores do meio 

social em que se inserem, do relacionamento intergeracional, intercultural.  

 

Entendemos a fruição plena da cultura, da arte, da educação, mais do que uma 

necessidade, um direito. Entendemos ser obrigação do espaço público associar-se e 

apoiar estes movimentos e ações. Entendemos ainda que a ação do estado e dos seus 

organismos, das autarquias, deve garantir a transparência e a equidade na forma como 

determina o uso dos recursos públicos. 

 

Nestes termos, considera-se fundamental a criação e a divulgação de critérios claros e 

transparentes com vista à melhor aplicação dos recursos comuns na atribuição de apoios 

financeiros ou não financeiros às entidades e organismos, legalmente existentes, sem fins 

lucrativos, que desenvolvam atividades no território desta freguesia, com relevante 

interesse público.  

 



 
 

 

No quadro das competências atribuídas às freguesias (Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, alterada pela retificação n.º 46-C/2013, de 1 de Novembro, e pela retificação 

n.º 50-A/2013, de 11 de Novembro) compete à Junta de Freguesia deliberar as formas de 

apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 

prossecução de obras ou eventos de interesse para a freguesia, bem como para a 

informação e defesa dos direitos do cidadão (alínea o) do nº 1 do art.º 16º), assim como 

apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse da 

freguesia de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra (alínea v) 

do nº 1 do art.º 16º). 

 

 

Capítulo I 

Considerações Gerais 

 

Art.º1  

Objeto e âmbito da aplicação 
 

1. As presentes normas têm por objeto a definição de critérios para o estabelecimento dos 

termos para a atribuição de apoios financeiros e não financeiros a prestar pela União das 

Freguesias de Évora, em condições de transparência e equidade, de acordo com os 

pressupostos do interesse e da prestação de um serviço público de qualidade. 

 

2. A atribuição de apoios pela autarquia visa promover o desenvolvimento de projetos ou 

atividades de interesse público, integradas em áreas que contribuam para o 

desenvolvimento económico, cultural, artístico, desportivo, social, educativo e recreativo 

da freguesia.  

 

3. O presente regulamento abrange ainda, excecionalmente, apoios destinados à 

beneficiação, reparação ou melhoramento das instalações das associações ou 

coletividades, quando resultem nos fins previstos no número anterior. 

 



 
 

 

4. Podem aceder aos apoios definidos, todas as entidades e organismos sem fins 

lucrativos, legalmente constituídos: 

 

a) Com sede na freguesia e que desenvolvam atividades no âmbito do referido do número 

dois do presente artigo; 

b) Com sede fora da freguesia ou concelho mas que desenvolvam atividades no âmbito 

do referido do número dois do presente artigo, na área da freguesia ou com incidência na 

mesma; 

 

Art.º 2 

Entidades Beneficiárias  

 

1. Para efeitos do disposto no presente regulamento, podem ser beneficiários dos apoios 

referidos no artigo anterior as seguintes entidades: 

 

a) Associações; 

b) Instituições particulares de solidariedade social; 

c) Cooperativas; 

d) Pessoas coletivas de utilidade pública; 

 

2. As entidades beneficiárias devem reunir cumulativamente os seguintes requisitos:  

 

a) Ser constituídas legalmente e com órgãos sociais eleitos e em efetividade de funções;  

b) Ser titulares de declaração comprovativa da regular situação contributiva, 

nomeadamente no que se refere à Segurança Social e à Autoridade Tributária;  

c) Ter entregue Plano de Atividades e Orçamento do ano a que se referem os apoios 

solicitados. 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo II 

Apoios e critérios 

 

Art.º 3 

Modalidades  

Os apoios podem traduzir-se em apoios financeiros, apoios logísticos e em espécie, nos 

seguintes termos: 

 

1. Apoios Financeiros. 

1.1. Apoio a atividades regulares e a atividades específicas destinadas ao 

desenvolvimento de projetos ou iniciativas definidas objetivamente e consideradas de 

reconhecido valor para a freguesia;  

1.2. Apoio à regularização e à constituição de associações sem fins lucrativos. 

 

2. Apoios logísticos 

2.1. Cedência temporária de equipamentos ou de espaços físicos por parte da 

Junta de Freguesia. 

2.2. Cedência de veículos ou de bens móveis, de acordo com condições 

particulares e específicas a estabelecer em documento próprio a assinar pelas partes. 

 

3. Apoios em espécie. 

 

Art.º 4 

Critérios de atribuição  

 

1. A atribuição de apoios é realizada com base nos seguintes critérios:  

 

a) Qualidade e interesse do projeto/atividade;  

b) Contributo para a valorização cultural, desportiva, social, artística, educacional ou 

recreativa da freguesia; 

 



 
 

 

 
Art.º 5 

Cancelamento de atividades  

 

1. O cancelamento das atividades apoiadas, por responsabilidade da entidade 

proponente, pressupõe a informação da ocorrência à Junta de Freguesia, por escrito, bem 

como a restituição do subsídio atribuído. 

 

Capítulo III 

Disposições Finais 

 

Art.º 6  

Contrapartidas  

 

1 - As entidades apoiadas pela Junta de Freguesia, deverão inserir a referência: ”Com o 

apoio da União das Freguesias de Évora” bem como a inserção do logótipo oficial em 

toda a documentação de divulgação produzida.  

 

Art.º 7  

Poder de decisão  

 

1. Cabe à Junta de Freguesia decidir sobre os apoios a prestar, mediante proposta por 

escrito das entidades proponentes, assim como fiscalizar, a qualquer momento, a boa 

aplicação dos apoios públicos atribuídos pela Junta de Freguesia, nomeadamente através 

da solicitação de documentação comprovativa e do acesso aos locais das atividades em 

curso. 

 

2. Em qualquer momento, de acordo com a avaliação realizada nos termos do número um 

do presente artigo, pode a Junta de Freguesia suspender ou anular definitivamente o 

apoio concedido. 

 



 
 

 

3. Em situações de grave incumprimento deste regulamento, poderá haver lugar à 

restituição dos valores ou outros bens, objeto do apoio atribuído pela Junta de Freguesia. 

 

Art.º 9  

Casos Omissos 

 

Todas as situações não previstas neste regulamento, deverão ser alvo de apreciação e de 

deliberação pela Junta de Freguesia no uso das suas competências legais.  

 

O presente documento foi aprovado em reunião de Junta de Freguesia de vinte e quatro 

de março de dois mil e quinze, e pela Assembleia de Freguesia em dezassete de abril de 

dois mil e quinze. 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia  


