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Âmbito territorial

 Outro Lote

 Lado Andar N.º porta

da EscolaDesignação da via

Tipo de via

QuerençaLocalidade

 Lugar

FreguesiaConcelhoDistrito

LouléLocalidade postal

Código postal

20010286064Número de Identificação de Segurança Social

504658948Número de identificação de pessoa coletiva

Fundação Manuel Viegas GuerreiroDenominação social/nome

País

 Telefone926806021Telemóvel

antonio.matias.adv@gmail.comE-mail

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Pedido de declaração de UP

Portugal

Morada Nacional

8100 -129

Faro Loulé Querença, Tôr e Benafim

Rua

Regional

Morada das delegações

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Pedido de declaração de UP
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08-10-2018Data 

Data(s) de alteração ao(s) Estatuto(s)

Publicada em

23-12-2004Data de Publicação de Estatutos e Escritura

30-11-2004Data do reconhecimento

Reconhecimento

Fundações com menos de 3 anos devem fundamentar o pedido por referência às exceções previstas na lei.

Diário da República

[Escolha uma opção]

Data de alteração ao Estatuto

Observação

A alteração dos Estatutos operada em 2018, visou adequar os Estatutos da Fundação à nova legislação.
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  Casa do povo

  ONGPD registada

  ONGD registada

  IPSS registada

Regimes especiais

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

Fins

Fins (conforme estatutos da pessoa coletiva representada)

A FUNDAÇÃO tem por fim contribuir e promover a todos os níveis de desenvolvimento cultural, social e económico do Algarve;

animar e promover o Algarve através de grandes eventos culturais e artísticos; dinamizar e promover a investigação a todos os

níveis.

Setores de atividade

Ambiente, património natural e qualidade de vida

Apoio humanitário

Artes

Bem-estar animal

Cidadania, igualdade, não discriminação

Cooperação ou educação para o desenvolvimento

Cultura

Defesa dos direitos humanos

Desenvolvimento local

Desenvolvimento tecnológico

Desporto

Empreendedorismo, inovação ou desenvolvimento económico e social

Emprego ou proteção da profissão

Ensino ou educação

Habitação e urbanismo

Histórico

Investigação e divulgação científicas

Juventude

Políticas de família

Proteção de crianças, jovens, idosos ou outras pessoas em situação de vulnerabilidade

Proteção de pessoas e bens

Proteção do consumidor

Saúde

Solidariedade social

ANEXOS
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7.Declaração - Consulta situação contributiva SS.pdf

Declaração comprovativa da regularização da situação contributiva perante a Segurança Social ou consentimento para

consulta por parte da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

6.Declaração - Consulta situação tributária-1.pdf

Certidão do cumprimento das obrigações fiscais ou autorização para a consulta da situação tributária por parte da

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

Relatórios contas 2018-2020.pdf

Pareceres do órgão de fiscalização a respeito dos relatórios de atividades e de contas dos últimos três anos e cópias

das atas de aprovação dos relatórios pelo órgão competente

4. Alteração Estatutos e Publicação.pdf

Informação sobre todas as alterações estatutárias efetuadas e fotocópia da respetiva publicação

3. Estatutos - Alteração - Versão consolidada em vigor.PDF

Cópia do texto estatutário atualizado (versão consolidada com indicação da data de adoção de cada disposição alterada)

2. Constituição Fundação e Publicação.pdf

Cópia do ato de instituição acompanhado do respetivo documento complementar e comprovativo da publicação no DR

ou no Portal da Justiça

Anexo FMVG - Nota .PDF

Relatório circunstanciado conforme modelo disponível em 

https://www.sg.pcm.gov.pt/pessoas-coletivas-de-utilidade-publica/elementos-necessarios-a-instrucao-do-processo.aspx

[https://www.sg.pcm.gov.pt/pessoas-coletivas-de-utilidade-publica/elementos-necessarios-a-instrucao-do-processo.aspx]

Pedido de declaração de UP
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X Respeita o disposto na Lei n.º 24/2012, de 09 de julho, alterada pela Lei n.º 150/2015 e demais

regulamentação aplicável às fundações.

X Declaração sob compromisso de honra em como os regulamentos internos são conformes com a lei.

, declara, sob compromisso de honra, que:

António MatiasO/A abaixo-assinado(a), na qualidade de instituidor/representante da Fundação

Cumprimento de Requisitos

OPCIONAL - Parecer circunstanciado e fundamentado de uma entidade pública com atribuições no setor de atividade em

que se enquadrem os fins principais da requerente, que ateste a sua cooperação com a administração, e outros

pareceres de outras entidades públicas ou privadas relevantes do setor de atividade que atestem os benefícios para a

sociedade dos fins por si prosseguidos

10.Relação cooperação - entidades públicas e privadas (1)-1.pdf

Comprovativos de cooperação com a Administração [al. C) do n.º 1 do artigo 8.º da LQEUP]

1. Anexo - Não aplicável.PDF

Parecer fundamentado da câmara municipal da sede ou comprovativo do pedido de parecer

8.Recursos humanos.2021 FMVG.pdf

Lista de assalariados/prestadores de serviços com indicação do valor das remunerações/honorários e informação sobre

a qualidade de associado/membro de orgãos sociais

DECLARAÇÃO

Pedido de declaração de UP

Assinatura do requerente

Este formulário foi submetido pelo utilizador através do portal ePortugal( ).https://eportugal.gov.pt/

Nas situações em que o serviço está sujeito ao pagamento de uma taxa à entidade competente, este documento só é válido quando
acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento.
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