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Relatório de Atividades  – Regulamento de Apoio às Coletividades/Associações do concelho

Identificação do requerente (preencher com letra maiúscula)

Entidade: 

Atividade  (preencher com letra maiúscula)

Designação da atividade 

Pontual  Regular Data      Período          Local   

Caraterização da Atividade e dos participantes (preencher com letra maiúscula)

 

Participantes Total

Femininos Participantes até aos 18 anos de idade Residentes no concelho

Masculinos Participantes até aos 18 anos de idade Residentes no concelho

Misto Participantes maiores de 18 anos de idade Não residentes no concelho

Participantes maiores de 18 anos de idade Não residentes no concelho

  
Nº de Colaboradores:

Total   Função:

Despesas:

Descrição:     Valor: 

Descrição:     Valor: 

Descrição:     Valor: 

Descrição:     Valor: 

Descrição:     Valor: 

Descrição:     Valor: 

Apreciação da Atividade (preencher com letra maiúscula)

Apreciação Qualitativa (comentários sobre a atividade) 

Apreciação global: Fraco   Mediano  Bom   Muito Bom  

Documentos a apresentar

Documentos de despesa e quitação, quando aplicável  

Observações (preencher com letra maiúscula)

Praça do Município nº 27, 7040-027 Arraiolos  
Telef. (+351) 266490240 ● Fax.(+351) 266490257 ● email: geral@cm-arraiolos.pt
NIPC  501258027
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