FORMULÁRIO ELETRÓNICO PARA COMUNICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E BENEFÍCIOS PÚBLICOS

QUADRO 1.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PÚBLICA OBRIGADA (concedente)

Direção-Geral do Património Cultural

1.1

Designação

1.2

Nº de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

1.3

Correio Eletrónico

1.4

Telefone

1.5

Fax

600084914
lcoelho@dgpc.pt
213650800
213647821

1.6 Morada ou sede
1.8 Distrito ( selecionar a partir de lista disponível com todos os distritos )

Palácio Nacional da Ajuda
1349-021
Distrito de Lisboa

1.9 Concelho ( selecionar a partir de lista disponível com todos os concelhos )

Lisboa (Lisboa)

1.7 Código Postal

QUADRO 2.

2.1

MINISTÉRIO / GRUPO ONDE SE INSERE A ENTIDADE OBRIGADA

Ministério / Grupo ( selecionar a partir da lista seguinte )
−

QUADRO 3.

Presidência do Conselho de
Ministros

Outro ( indicar qual )

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Associação de Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau

3.1 Designação
3.2 N.º de Identificação Fiscal ou NIPC

501880160

3.3 Correio Eletrónico
3.4 Telefone

210312700

3.5 Fax

210312899

3.6 Morada ou sede

Rua do Arsenal, 15

3.7 Código Postal

1100-038

3.8 Distrito ( selecionar a partir de lista disponível com todos os distritos )

Distrito de Lisboa

3.9 Concelho ( selecionar a partir de lista disponível com todos os concelhos )

Lisboa (Lisboa)

3.10Tipologia dos beneficiários: ( selecionar a partir da lista seguinte ):

Associação sem Fins Lucrativos

−
QUADRO 4.

MONTANTE TRANSFERIDO OU BENEFÍCIO ATRIBUÍDO/VALOR PATRIMONIAL ESTIMADO (ATOS DE DOAÇÃO)

4.1
QUADRO 5.

Outra (identificar)

Montante

(em euros):

€

9 825.84 €

TIPOLOGIA DA SUBVENÇÃO OU BENEFÍCIO

5.1 Identificação do tipo de subvenção pública ou benefício atribuído
Transferência corrente
(selecionar a partir da lista seguinte) :
−
Outro tipo de apoio (identificar o tipo de apoio )
QUADRO 6.

6.1

DELIBERAÇÃO OU DECISÃO DO ÓRGÃO DA ENTIDADE PÚBLICA OBRIGADA

Identificação do órgão/entidade decisora

(selecionar a partir da lista seguinte)

−

6.2
6.3

Outro (indicar qual )
Natureza do ato (selecionar a partir da lista seguinte )
Outro ato (indicar qual )
−
Data do ato __-__-____

Subdiretor-geral nos termos do despacho 15900/2012, de 13 de dezembro
Despacho
26-02-2013

ANEXAR DOCUMENTOS COMPROVATIVOS

(cópias digitalizadas de: deliberação do órgão ou decisão da entidade que atribui a subvenção ou benefício; e conta corrente de terceiro, lista de ordens de pagamento ou documento equivalente que demonstre as
transferências efetuadas no ano a favor do beneficiário da subvenção ou do benefício públicos )
QUADRO 7.

INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO ESCRITO

7.1

Celebração de instrumento contratual (escrito) com o beneficiário:

7.2

Instrumento utilizado ( selecionar a partir da lista seguinte )
−
Outro instrumento (indicar qual )
Data da celebração __-__-____
Data de início da vigência: __-__-____

7.3
7.4

Não

7.5 Data do final da vigência: __-__-____
7.6
Montante total da subvenção/benefício previsto no instrumento
contratual: €
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QUADRO 8.

8.1

ÁREA A QUE A SUBVENÇÃO OU BENEFÍCIO PÚBLICO SE REPORTA

Áreas (selecionar a partir da lista seguinte )
−
Outras atividades (indicar)

QUADRO 9.

9.1

Cultura

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO OU BENEFÍCIO PÚBLICO

Descrever a finalidade da subvenção ou beneficio atribuído

Pagamento de quota anual de membro associado da Associação de Turismo de Lisboa

(campo com possibilidade de escrita para um máximo de 500 carateres)
QUADRO 10.

FUNDAMENTO LEGAL/REGULAMENTAR

10.1 Indicar o tipo de ato legislativo ou regulamentar que sustenta a
Não existe
concessão da subvenção ou benefício ( selecionar a partir da lista seguinte ):
−
Outro ( indicar qual )
10.2 Indicar o(s) número(s) do(s) ato(s) legislativo(s) ou regulamentar(es)
e a data da sua publicação no Diário da República (selecionar a partir da lista
seguinte):
-

Qual

−

Ano da publicação do ato

−
Data da publicação do
ato (indicar dia, mês e ano )

10.3 Mencionar a disposição legal ou regulamentar que sustenta a
concessão da subvenção ou benefício (selecionar a partir da lista seguinte, com
hipótese “não aplicável” nas 3 opções disponíveis ):
−
Artigo ( indicar qual, com hipótese artigo único )
-

Qual

−

Número

−

−

Número do ato ( indicar qual )

QUADRO 11.

Alínea

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME
CARGO

Luís Filipe da Costa Torres Capaz Coelho
Subdiretor-geral
213650800

TELEFONE
CORREIO ELETRÓNICO

lcoelho@dgpc.pt

QUADRO 12. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DADOS COMUNICADOS

O responsável pelo preenchimento do formulário declara, sob compromisso de honra, que todos os dados inseridos no formulário são verdadeiros, não contêm erros de soma e correspondem à integralidade da
informação relevante sobre as subvenções e benefícios públicos concedidos no período indicado.
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FORMULÁRIO ELETRÓNICO PARA COMUNICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E BENEFÍCIOS PÚBLICOS

QUADRO 1.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PÚBLICA OBRIGADA (concedente)

Direção-Geral do Património Cultural

1.1

Designação

1.2

Nº de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

1.3

Correio Eletrónico

1.4

Telefone

1.5

Fax

600084914
lcoelho@dgpc.pt
213650800
213647821

1.6 Morada ou sede
1.8 Distrito ( selecionar a partir de lista disponível com todos os distritos )

Palácio Nacional da Ajuda
1349-021
Distrito de Lisboa

1.9 Concelho ( selecionar a partir de lista disponível com todos os concelhos )

Lisboa (Lisboa)

1.7 Código Postal

QUADRO 2.

2.1

MINISTÉRIO / GRUPO ONDE SE INSERE A ENTIDADE OBRIGADA

Ministério / Grupo ( selecionar a partir da lista seguinte )
−

QUADRO 3.

Presidência do Conselho de
Ministros

Outro ( indicar qual )

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Diocese de Santarém

3.1 Designação
3.2 N.º de Identificação Fiscal ou NIPC

500918236

3.3 Correio Eletrónico
3.4 Telefone

279768260
279768270

3.5 Fax
3.6 Morada ou sede
3.7 Código Postal

Edifício do Seminário
2000-135

3.8 Distrito ( selecionar a partir de lista disponível com todos os distritos )

Distrito de Santarém

3.9 Concelho ( selecionar a partir de lista disponível com todos os concelhos )

Santarém (Santarém)

3.10Tipologia dos beneficiários: ( selecionar a partir da lista seguinte ):

Organização Religiosa

−
QUADRO 4.

MONTANTE TRANSFERIDO OU BENEFÍCIO ATRIBUÍDO/VALOR PATRIMONIAL ESTIMADO (ATOS DE DOAÇÃO)

4.1
QUADRO 5.

Outra (identificar)

Montante

(em euros):

145 760.00 €

€

TIPOLOGIA DA SUBVENÇÃO OU BENEFÍCIO

5.1 Identificação do tipo de subvenção pública ou benefício atribuído
Transferência corrente
(selecionar a partir da lista seguinte) :
−
Outro tipo de apoio (identificar o tipo de apoio )
QUADRO 6.

6.1

DELIBERAÇÃO OU DECISÃO DO ÓRGÃO DA ENTIDADE PÚBLICA OBRIGADA

Identificação do órgão/entidade decisora

(selecionar a partir da lista seguinte)

−

6.2
6.3

Outro (indicar qual )
Natureza do ato (selecionar a partir da lista seguinte )
Outro ato (indicar qual )
−
Data do ato __-__-____

Subdiretor-geral nos termos do despacho 15900/2012, de 13 de dezembro
Despacho
28-03-2013

ANEXAR DOCUMENTOS COMPROVATIVOS

(cópias digitalizadas de: deliberação do órgão ou decisão da entidade que atribui a subvenção ou benefício; e conta corrente de terceiro, lista de ordens de pagamento ou documento equivalente que demonstre as
transferências efetuadas no ano a favor do beneficiário da subvenção ou do benefício públicos )
QUADRO 7.

INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO ESCRITO

7.1

Celebração de instrumento contratual (escrito) com o beneficiário:

7.2

Instrumento utilizado ( selecionar a partir da lista seguinte )
−
Outro instrumento (indicar qual )
Data da celebração __-__-____
Data de início da vigência: __-__-____

7.3
7.4

7.5 Data do final da vigência: __-__-____
7.6
Montante total da subvenção/benefício previsto no instrumento
contratual: €

Sim
Protocolo
14-02-2011
14-02-2011
31-12-2013
171 481.55 €

1 de 2

QUADRO 8.

8.1

ÁREA A QUE A SUBVENÇÃO OU BENEFÍCIO PÚBLICO SE REPORTA

Áreas (selecionar a partir da lista seguinte )
−
Outras atividades (indicar)

QUADRO 9.

9.1

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO OU BENEFÍCIO PÚBLICO

Descrever a finalidade da subvenção ou beneficio atribuído

(campo com possibilidade de escrita para um máximo de 500 carateres)
QUADRO 10.

Cultura

Repartição dos encargos financeiros com a implementação do projeto Rota das Catedrais, designadamente os relativos à contrapartida nacional dos
financiamentos comunitários no âmbito do QREN.

FUNDAMENTO LEGAL/REGULAMENTAR

10.1 Indicar o tipo de ato legislativo ou regulamentar que sustenta a
Não existe
concessão da subvenção ou benefício ( selecionar a partir da lista seguinte ):
−
Outro ( indicar qual )
10.2 Indicar o(s) número(s) do(s) ato(s) legislativo(s) ou regulamentar(es)
e a data da sua publicação no Diário da República (selecionar a partir da lista
seguinte):
-

Qual

−

Ano da publicação do ato

−
Data da publicação do
ato (indicar dia, mês e ano )

10.3 Mencionar a disposição legal ou regulamentar que sustenta a
concessão da subvenção ou benefício (selecionar a partir da lista seguinte, com
hipótese “não aplicável” nas 3 opções disponíveis ):
−
Artigo ( indicar qual, com hipótese artigo único )
-

Qual

−

Número

−

−

Número do ato ( indicar qual )

QUADRO 11.

Alínea

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME
CARGO

Luís Filipe da Costa Torres Capaz Coelho
Subdiretor-geral
213650800

TELEFONE
CORREIO ELETRÓNICO

lcoelho@dgpc.pt

QUADRO 12. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DADOS COMUNICADOS

O responsável pelo preenchimento do formulário declara, sob compromisso de honra, que todos os dados inseridos no formulário são verdadeiros, não contêm erros de soma e correspondem à integralidade da
informação relevante sobre as subvenções e benefícios públicos concedidos no período indicado.
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FORMULÁRIO ELETRÓNICO PARA COMUNICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E BENEFÍCIOS PÚBLICOS

QUADRO 1.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PÚBLICA OBRIGADA (concedente)

Direção-Geral do Património Cultural

1.1

Designação

1.2

Nº de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

1.3

Correio Eletrónico

1.4

Telefone

1.5

Fax

600084914
lcoelho@dgpc.pt
213650800
213647821

1.6 Morada ou sede
1.8 Distrito ( selecionar a partir de lista disponível com todos os distritos )

Palácio Nacional da Ajuda
1349-021
Distrito de Lisboa

1.9 Concelho ( selecionar a partir de lista disponível com todos os concelhos )

Lisboa (Lisboa)

1.7 Código Postal

QUADRO 2.

2.1

MINISTÉRIO / GRUPO ONDE SE INSERE A ENTIDADE OBRIGADA

Ministério / Grupo ( selecionar a partir da lista seguinte )
−

QUADRO 3.

Presidência do Conselho de
Ministros

Outro ( indicar qual )

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa

3.1 Designação
3.2 N.º de Identificação Fiscal ou NIPC

510058086

3.3 Correio Eletrónico

museu@arte-coa.pt

3.4 Telefone

279768260

3.5 Fax

279768270

3.6 Morada ou sede

Rua do Museu

3.7 Código Postal

5150-620

3.8 Distrito ( selecionar a partir de lista disponível com todos os distritos )

Distrito da Guarda

3.9 Concelho ( selecionar a partir de lista disponível com todos os concelhos )

Vila Nova de Foz Coa (Guarda)

3.10Tipologia dos beneficiários: ( selecionar a partir da lista seguinte ):

Fundação

−
QUADRO 4.

MONTANTE TRANSFERIDO OU BENEFÍCIO ATRIBUÍDO/VALOR PATRIMONIAL ESTIMADO (ATOS DE DOAÇÃO)

4.1
QUADRO 5.

Outra (identificar)

Montante

(em euros):

€

450 015.96 €

TIPOLOGIA DA SUBVENÇÃO OU BENEFÍCIO

5.1 Identificação do tipo de subvenção pública ou benefício atribuído
Transferência corrente
(selecionar a partir da lista seguinte) :
−
Outro tipo de apoio (identificar o tipo de apoio )
QUADRO 6.

6.1

DELIBERAÇÃO OU DECISÃO DO ÓRGÃO DA ENTIDADE PÚBLICA OBRIGADA

Identificação do órgão/entidade decisora

(selecionar a partir da lista seguinte)

−

6.2
6.3

Outro (indicar qual )
Natureza do ato (selecionar a partir da lista seguinte )
Outro ato (indicar qual )
−
Data do ato __-__-____

Subdiretor-geral nos termos do despacho 15900/2012, de 13 de dezembro
Despacho
27-03-2013

ANEXAR DOCUMENTOS COMPROVATIVOS

(cópias digitalizadas de: deliberação do órgão ou decisão da entidade que atribui a subvenção ou benefício; e conta corrente de terceiro, lista de ordens de pagamento ou documento equivalente que demonstre as
transferências efetuadas no ano a favor do beneficiário da subvenção ou do benefício públicos )
QUADRO 7.

INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO ESCRITO

7.1

Celebração de instrumento contratual (escrito) com o beneficiário:

7.2

Instrumento utilizado ( selecionar a partir da lista seguinte )
−
Outro instrumento (indicar qual )
Data da celebração __-__-____
Data de início da vigência: __-__-____

7.3
7.4

Não
Protocolo

7.5 Data do final da vigência: __-__-____
7.6
Montante total da subvenção/benefício previsto no instrumento
contratual: €

1 de 2

QUADRO 8.

8.1

ÁREA A QUE A SUBVENÇÃO OU BENEFÍCIO PÚBLICO SE REPORTA

Cultura

Áreas (selecionar a partir da lista seguinte )
−
Outras atividades (indicar)

QUADRO 9.

9.1

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO OU BENEFÍCIO PÚBLICO

Descrever a finalidade da subvenção ou beneficio atribuído

Comparticipação financeira da DGPC, enquanto entidade sucessora do ex IGESPAR, na qualidade de fundador inicial da Fundação, destinada a assegurar
a contribuição anual para as despesas de funcionamento.

(campo com possibilidade de escrita para um máximo de 500 carateres)
QUADRO 10.

FUNDAMENTO LEGAL/REGULAMENTAR

10.1 Indicar o tipo de ato legislativo ou regulamentar que sustenta a
Decreto-Lei
concessão da subvenção ou benefício ( selecionar a partir da lista seguinte ):
−
Outro ( indicar qual )
10.2 Indicar o(s) número(s) do(s) ato(s) legislativo(s) ou regulamentar(es)
e a data da sua publicação no Diário da República (selecionar a partir da lista
seguinte):
−

Número do ato ( indicar qual )

-

Qual

−

Ano da publicação do ato

35 Decreto-Lei

10.3 Mencionar a disposição legal ou regulamentar que sustenta a
concessão da subvenção ou benefício (selecionar a partir da lista seguinte, com
hipótese “não aplicável” nas 3 opções disponíveis ):
−
Artigo ( indicar qual, com hipótese artigo único )
-

QUADRO 11.

Qual

−
Data da publicação do
ato (indicar dia, mês e ano )

2011

−

08-03-2011

−

Número

Alínea

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME
CARGO

Luís Filipe da Costa Torres Capaz Coelho
Subdiretor-geral
213650800

TELEFONE
CORREIO ELETRÓNICO

lcoelho@dgpc.pt

QUADRO 12. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DADOS COMUNICADOS

O responsável pelo preenchimento do formulário declara, sob compromisso de honra, que todos os dados inseridos no formulário são verdadeiros, não contêm erros de soma e correspondem à integralidade da
informação relevante sobre as subvenções e benefícios públicos concedidos no período indicado.
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