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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA1 
 

NORMAS DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE 

SAÚDE DO CONCELHO DE FARO 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro 

Solicito que seja apreciado o pedido de candidatura ao Programa de Apoio às Instituições Sem Fins 

Lucrativos de Desenvolvimento Social e de Saúde do Concelho de Faro, efectuado ao abrigo do art. 4º 

do respectivo Regulamento, com as alterações vigentes. Declaro tomar conhecimento e aceitar as 

menções referentes ao Direito à Informação constantes do final do presente formulário. 
 

A) ENTIDADE PROMOTORA 

1. Identificação             Ano a que respeita a candidatura _________________ 
 

(Designação da Entidade/Organização) __________________________________________________ Natureza 

Jurídica ______________________________, constituída em ___________________, com o NIPC: 

_______________________ sediada na (Rua, Avª ) ___________________________________________ 

________________________ (nº/lote) _________, (andar) __________, (localidade) 

__________________________, (código postal) _______ - ________ Freguesia de 

__________________________, com o telefone nº _________________, telemóvel nº__________________ fax 

nº_______________ e-mail ________________________. Site (WWW): 

________________________________________ Morada da Delegação no Concelho de Faro - caso aplicável (Rua, 

Avª) ________________________________________________________________ (nº/lote) ___________, 

(andar) _____, (localidade) ______________________, (código postal) ________ - _________, Freguesia de 

_________________________________ com o telefone nº ______________, telemóvel nº__________________  

fax nº ________________ Presidente da Instituição: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ com o telefone nº 

______________________, telemóvel nº ______________________________. 
 

1.1. Descrição da Instituição – Finalidades Estatutárias (Limite aproximado 1.000 caracteres) 

                                                 
1
 Antes do preenchimento do formulário consulte as instruções de preenchimento e notas que constam em anexo ao formulário. 
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1.2 Respostas Sociais/Valências 
 

 

Designação (50 caracteres) 
Acord. Seg. 

Social 

 
N.º 
Utentes 

 

Designação (50 caracteres) 

 

Acord. Seg. 

Social 

 
N.º 
Utentes 

Sim Não Sim Não 
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1.3. Recursos Humanos 
 

 

Categorias 

 

N.º 

 

Categorias 

 

N.º 

Técnicos Efectivos   

Assistentes Sociais  

Técnicos em 
Prestação de 
Serviços   

Assistentes Sociais  

Psicólogos e Sociólogos  Psicólogos e Sociólogos  

Clínicos e Terapeutas  Clínicos e Terapeutas  

Formadores e Monitores  Formadores e Monitores  

Outros  Outros  

Pessoal Auxiliar  Direcção  

Pessoal Administrativo  Voluntários  

 
1.5. Caracterização da Actividade Desenvolvida (Limite aproximado 1.500 caracteres) 
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B) INFORMAÇÃO RELATIVA AO PROJECTO EM CANDIDATURA 
 

EIXO 1       EIXO 2   
 

B.1. Breve caracterização da população alvo da candidatura, nos termos do nº1 do art. 3º do 

Regulamento (escolha simples ou múltipla) 

 

 

Apoio à população idosa 

  

Apoio à infância e Juventude 

 Apoio à população portadora de 

deficiência 

 

 

Apoio à família e 

Comunidade e Reinserção

social 

 

 

 

Acções e Projectos no âmbito 

apoio à população imigrante 

 e/ou minorias étnicas 

 

 

Acções e Projectos 

no âmbito 

da Saúde 

 

 

Apoio às vitimas de 

Violência Doméstica 

outros 

 

 

Acções e/ou projectos  

de apoio a pessoas  

em situação de sem-abrigo 

 Acções e/ou projectos de  

diagnóstico, tratamento e  

reabilitação de toxicodependentes 

 

 

2. EIXO 1 - Apoio a Actividades de Desenvolvimento Social e de Saúde  
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2.1 – Identificação do Projecto ou Acção 

 
Designação:  

 

Localização: Código Postal: 

        

Freguesia: 

        

Concelho: 

        

Distrito: 

 
2.2 Responsável do Projecto ou Acção 

 

Nome:  

 

Função: 

        

Contactos:  Telefone n.º   Telemóvel n.º  

        

e-mail: @ 

 
2.3. Descrição da Intervenção e Objectivos (Limite aproximado 2.000 caracteres) 
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2.4. Caracterização do Público-Alvo (Limite aproximado 1.000 caracteres) 

 

 

 

2.5. Calendarização das Actividades a Desenvolver (Limite aproximado 500 caracteres) 
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2.6. Impacto na Comunidade (Limite aproximado 1.000 caracteres) 

 

 
2.7. Impacto na Organização (Limite aproximado 1.000 caracteres) 
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2.8. Aspectos Inovadores (Limite aproximado 1.000 caracteres) 

 

 
 

2.9. Integração Com Outras Actividades (Limite aproximado 1.000 caracteres) 
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2.10. Fase do Projecto (assinalar opção): 

 

Em planificação      Em curso   

 
2.11. Área geográfica de intervenção  

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2.12. Recursos Humanos afectos e/ou a afectar ao Projecto 

 

Categorias 
 

(Conforme classificação adoptada em 1.3) 

Número de colaboradores 

(envolvidos no projecto) 

Actuais Novos 
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2.13. Parcerias do Projecto 

 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
2.14. Outras entidades envolvidas 

 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2.15. Complementaridade com outros Planos ou Programas (limite aproximadamente 500 caracteres) 

 

 

 

2.16. Metodologias ou procedimentos utilizados na Divulgação de Informação (limite 

aproximadamente 500 caracteres) 
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2.17. Planeamento, Avaliação e Acompanhamento das Acções (limite aproximadamente 500 

caracteres) 

 

 
2.18. Previsão do custo global do Projecto 

 
 

Descrição da despesa  

N.º de 

 Utentes 

(no caso  

de pedido 

neste  

âmbito 

Financiamento 

assegurado  

pela 

Instituição 

Outras fontes  

de 

financiamento 

Comparticipação 

solicitada  

à CMF 

 

Custo total 
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Total:     

 

2.18.1. Justificação/fundamentação 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. EIXO 2 - Apoio ao Investimento - apoio à aquisição de equipamentos, viaturas e 

beneficiação de instalações (Só é admitida uma proposta por instituição e por ano.) 

 
3.1. Identificação de Despesas por Pedido de Apoio 

 

Descrição da Despesa 

(Marcar com X a opção a  

que se candidata) 

 

Custo total 

Financiamento  

assegurado  

pela Instituição 

Outras fontes 

de 

financiamento 

Comparticipação 

solicitada à CMF 

3.2. Apoio à aquisição de   

Equipamentos 

     

3.3. Apoio à Aquisição de 

 Viaturas Novas 

     

3.4. Apoio à Beneficiação  

de Instalações 

     

Total:     

 

 

3.2. Apoio à Aquisição de Equipamentos 

3.2.1. Descrição sumária da candidatura _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3.2.2. Justificação da candidatura ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3.3. Apoio à Aquisição de Viaturas Novas 

3.3.1. Justificação da candidatura ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
3.4. Apoio à Beneficiação de Instalações 

3.4.1. Descrição sumária da candidatura __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

3.4.2. - Justificação/fundamentação ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

3.4.3. – Localização __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.5. Projecto de equipamentos 

3.5.1. - Descrição sumária da candidatura _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

3.5.2. - Justificação/fundamentação _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3.5.3. – Localização ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

3.6. – Obra de Edificação: 

 

Informação Prévia emitida pela Câmara Municipal de Faro em ________ de _________________ 

de ___________ referindo a situação quanto à edificabilidade e as menções constantes do artº14º do 

Regime Jurídico de Edificação e Urbanização; 

 

4. Caso a instituição apresente candidatura aos dois eixos devem ser indicadas as prioridades 

relativamente a um deles: 

1º__________________________________________________________________________________ 

2º__________________________________________________________________________________ 
 

5. Outras informações ou documentação que a instituição entenda relevantes para apreciação:  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade 

penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento 

correspondem à verdade. 

Faro, _____ de ______________ de 20____ 
 

O Representante da Entidade 

_____________________________________________________
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Instruções 

A juntar ao Formulário devidamente preenchido: 

□ Fotocópia do cartão de pessoa colectiva; 
□ Fotocópia do Relatório de actividades e contas do ano anterior; 
□ Fotocópia do Plano de Actividades e Orçamento com previsão de receitas para o corrente ano; 

□ Exibir Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão de quem subscreve a candidatura; 

□ No caso de se tratar de cidadão estrangeiro o que precede deve ser substituído pela exibição de passaporte e 
título válido de residência; 

□ Declaração de Compromisso (Doc. Anexo nº1); 
 

Documentos a apresentar apenas na 1ª candidatura ou quando ocorram alterações: 

□ Cópia da publicação em III Série do Diário da República da constituição da entidade (apenas na 1ª candidatura 
ou quando haja alteração); 

□ Fotocópia dos estatutos (apenas na 1ª candidatura ou quando haja alteração); 
□ Fotocópia do Regulamento Interno, caso os Estatutos o preveja; 

□ Fotocópia da acta de eleição dos corpos gerentes; 
□ Fotocópia do NIB; 
 

Em relação ao Eixo 1 
 

Quanto ao ponto 2.5. 

□ Cronograma das acções e respectivos custos associados; 
 

Em relação ao Eixo 2, juntar ainda: 
 

Quanto aos pontos 3.2., 3.3 e 3.4 

□ Três orçamentos relativos a cada pedido se o valor for de 5.000,00€ a 12.499,00 € (salvo casos fundamentados 
de fornecimento exclusivo, devidamente comprovados); 

□ Cinco orçamentos relativos a cada pedido se o valor for superior a 12.500,00 € (salvo casos fundamentados de 
fornecimento exclusivo, devidamente comprovados); 
 

Quanto ao ponto 3.4. 

□ Fotocópia do programa funcional, quando aplicável; 

□ Fotocópia do alvará de licença de edificação ou de apresentação da comunicação prévia da obra, quando 
aplicável; 
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□ Valor da adjudicação da obra; 
□ Cronograma técnico e financeiro; 

□ Comprovativos de despesas e / ou autos de medição; 
Quanto ao ponto 3.5. 

□ Informação prévia quanto à edificabilidade; 

□ Programa funcional; 
 

Notas: 
 

• As candidaturas devem ser entregues na Divisão de Acção Social até ao dia 31 de Dezembro do ano anterior a 

que respeita a candidatura. As candidaturas remetidas por via postal só serão aceites, caso a data aposta no 

carimbo dos correios respeite o prazo atrás referido; 

• Antes do preenchimento do formulário sugere-se a leitura das notas de apoio ao seu preenchimento elencadas 

de seguida: 

• 1. Identificação 

Identifique os dados relativos à Entidade Promotora do projecto. No campo "Natureza Jurídica" deve indicar a 

natureza da Entidade Promotora, se é uma Associação, Cooperativa, Centro Social ou Paroquial, Instituto, 

Fundação, ou se configura qualquer outra forma Jurídica.  

• 1.1. Descrição da Instituição - Finalidades Estatutárias 

Descrever em linhas gerais a Instituição, nomeadamente os fins ou objectivos constantes dos seus Estatutos. 

• 1.2. Respostas Sociais/Valências 

Referir todas as respostas sociais e/ou valências oferecidas aos utentes, mesmo as não subsidiadas por Acordos 

de Cooperação com a Segurança Social, ou com qualquer outra Entidade (Administração Central ou Local, 

Empresas Privadas). Na coluna "Nº Utentes" deve colocar o número médio mensal de beneficiários adstritos a 

cada valência no último ano. Nos casos em que existam utentes que, simultaneamente, beneficiem de duas ou 

mais respostas sociais, eles devem figurar repetidamente em cada uma delas.  

• 1.3. Recursos Humanos 

Identificar o número de Colaboradores da Instituição por categoria profissional. A soma total dos Técnicos do 

Quadro, Pessoal Auxiliar, Pessoal Administrativo e Direcção deve corresponder ao número total de colaboradores 

constante na Folha de Remunerações da Segurança Social. Os Técnicos em prestação de serviços são aqueles 

cujos honorários constam da respectiva conta em Fornecimentos e Serviços Externos. No que se refere aos 

Voluntários deve ser colocado o número médio que ao longo do último ano permaneceu ao serviço da Entidade 

Promotora, independentemente do número de horas de voluntariado prestadas.  

• 1.4 Caracterização da Actividade Desenvolvida 

Descrever de forma breve a actividade desenvolvida pela Instituição, destacando-se qual o público a atingir, 

suas necessidades, recursos envolvidos e resultados obtidos. 

• 2. Eixo 1 “Apoio a Actividades de Desenvolvimento Social” 
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• 2.1. Identificação do Projecto ou Acção 

Dados de identificação do projecto. No campo "Designação", colocar o nome pelo qual a Entidade Promotora 

pretende que o seu projecto candidato seja identificado. Caso se trate de um projecto a implementar numa 

delegação da Entidade Promotora, já existente ou a criar de novo, colocar no campo "Localização" a morada 

dessa delegação, e não a morada correspondente à sede da Entidade Promotora. 

• 2.2. Responsável do Projecto 

Identificar o responsável pelo projecto. A Entidade Promotora deve designar um representante, que deverá ser o 

interlocutor privilegiado nos contactos com o Município de Faro. Recomenda-se que esta pessoa corresponda ao 

próprio responsável técnico do projecto ou, em alternativa, a um membro da Direcção a quem sejam delegados 

poderes para este efeito. 

• 2.3. Descrição da Intervenção e Objectivos 

Sinopse do projecto que, em poucas palavras, permita identificar claramente as intervenções e os objectivos 

qualitativos e quantitativos do projecto. 

 

• 2.4. Caracterização do Público-Alvo 

Identificar os (novos) beneficiários abrangidos pela acção da Entidade Promotora com a implementação do 

projecto, segundo o género, a faixa etária, o tipo de incapacidade, o nível de rendimento do agregado familiar, 

os apoios públicos de que sejam beneficiários, etc. 

• 2.5. Calendarização das Actividades a Desenvolver 

Identificar as actividades a desenvolver e o respectivo período de execução (início/fim). 

• 2.6. Impacto na Comunidade 

Mencionar o impacto ou impactos do projecto na Comunidade. Entenda-se "Comunidade" em sentido lato, ou 

seja, não somente abrangendo familiares de utentes e colaboradores da Instituição, como também eventuais 

Organizações parceiras, voluntários envolvidos e a população local em geral. 

• 2.7. Impacto na Organização 

Descrever o impacto da implementação do projecto no desempenho da Entidade Promotora como um todo. 

• 2.8. Aspectos Inovadores 

Identificar, se for o caso, as inovações introduzidas com a implementação do projecto, nomeadamente, adopção 

de novas metodologias de trabalho, recurso às novas tecnologias de informação e comunicação, ou quaisquer 

outras soluções originais que permitam maior eficiência e eficácia na resposta aos beneficiários. 

• 2.9. Integração com outras Actividades 

Explicar o modo como o projecto candidato interfere com outras actividades e projectos em desenvolvimento 

pela Entidade Promotora. 

• 2.10. Fase do Projecto 

Assinalar a opção que identifica em que fase se encontra o projecto ou Acção à data da candidatura. 

• 2.11. Área Geográfica de Intervenção 
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Identificar a área geográfica sobre a qual o projecto ou acção pretende exercer a sua acção nomeadamente 

verificando se o projecto/candidatura prevê a utilização e optimização dos recursos e das potencialidades locais 

existentes. 

• 2.12. Recursos Humanos afectos e/ou a afectar ao Projecto 

Quantificar os postos de trabalho envolvidos no projecto a concurso, classificando-os de acordo com a tipologia 

de categorias adoptada no quadro mencionado no ponto 1.5., de modo a ser possível distinguir os colaboradores 

actuais envolvidos no projecto e os a afectar no âmbito de novos postos de trabalho a criar. 

• 2.13. Parcerias do projecto 

Identificar as parcerias criadas ou a criar no âmbito do projecto a desenvolver e caracterizar o tipo de 

envolvimento na implementação/execução do projecto. 

• 2.14. Outras entidades envolvidas 

Pretende-se verificar se os projectos prevêem uma intervenção articulada com outras respostas existentes ou 

candidaturas em curso. Valoriza-se nesta medida os projectos que prevêem a cooperação com outras entidades 

e organizações, privilegiando a partilha de recursos. 

• 2.15. Complementaridade com outros Planos ou Programas 

Se for o caso, identificar outros apoios a que o projecto candidato tenha recorrido ou pretenda vir a recorrer, 

para além da candidatura ao presente programa. 

• 2.16. Metodologias ou Procedimentos utilizados na Divulgação de Informação 

De que forma se irá efectuar a divulgação de informação, quer a respeitante à instituição, quer a referente aos 

projectos ou acções a implementar. Esta divulgação faz-se com recurso a que meios (cartazes, panfletos, 

anúncios, Muppis, etc). 

 

• 2.17. Planeamento, Avaliação e Acompanhamento das Acções 

Identificar quais os indicadores que pretende utilizar em matéria de planeamento, avaliação e acompanhamento 

do projecto, bem como a forma e a periodicidade da sua aplicação. Poderão, por exemplo ser equacionados os 

indicadores: Avaliação no decorrer do desenvolvimento das acções, Avaliação final do projecto, Sistema de 

Monitorização das acções, Disseminação dos resultados/boas praticas. 

• 2.18. Previsão do Custo Global do Projecto 

Enumerar todas as despesas a efectuar no âmbito do projecto, tendo em conta as consideradas elegíveis no 

regulamento. Nas “fontes de financiamento” deverá ser mencionado se houve recurso a fontes de financiamento 

complementares, o financiamento assegurado pela instituição e a comparticipação solicitada ao Município no 

âmbito do presente Programa. No campo "Custo Total" indicar o montante correspondente ao total do projecto. 

• 3. Eixo 2 “Apoio ao Investimento - Apoio financeiro a aquisições, reparações e beneficiações” 

• 3.1. Identificação de Despesas por pedido de Apoio 

No âmbito do tipo de apoio pretendido, mencionar as “fontes de financiamento nomeadamente o recurso a 

fontes de financiamento complementares, o financiamento assegurado pela instituição e a comparticipação 

solicitada ao Município no âmbito do presente Programa. No campo "Custo Total" indicar o montante 

correspondente ao total do projecto. 
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• No caso de aprovação da candidatura, a Câmara Municipal de Faro solicitará a apresentação dos 

comprovativos/declarações de que a entidade não tem dívidas à Fazenda Pública e à Segurança Social. 

• A ficha de registo de aplicação da verba referida no eixo 2. prevista no Regulamento e constante em Anexo 2, 

deve ser preenchida após a aprovação da candidatura e pode ser solicitada pelos serviços à entidade, em 

qualquer momento. A entrega desta ficha não invalida a apresentação de documento de quitação respectivo. 

• Os presentes dados serão objecto de tratamento informático, tendo o titular dos dados o direito de informação 

nos termos do nº 1 e 2 do art.º 10º da Lei 67/98 de 26/10, a qual transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção 

das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados - 

Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

Direito à Informação 

• Responsável pelo tratamento - Presidente da Câmara 

• Finalidades de tratamento - Tratamento informático da apresentação de projecto de candidatura no âmbito do 

normativo em causa. 

• Destinatários ou categorias de destinatários dos dados - serviço municipal interventor no processo. 

• As respostas aos dados integrantes no formulário são obrigatórias sob pena de rejeição da inscrição. 

• Os dados disponibilizados podem ser, a todo o tempo, acedidos, eliminados ou alterados pelo interessado, 

podendo este exercer o seu direito pessoalmente ou por escrito. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RECIBO DE ENTREGA                                                                     REGISTO DE 
ENTRADA _______ 
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE SAÚDE DO CONCELHO DE FARO 

 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 
Assinatura do Funcionário: 
______________________________________________________________ 
 
Categoria: _______________________________________________________ Data: 
____/____/_____ 
 

Divisão de Acção Social – Praça José Afonso, n.º 1, 8000-173 Faro 

Telefone: 289 872345 e 289 888072 Fax: 289 806892 e-mail: das.dase@cm-faro.pt 
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Doc. Anexo nº 1 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Designação da Entidade/Organização) ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________ NIPC n.º _________________, com sede na (Rua, Avª ) 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ (nº/lote) _________, (andar) ___________, 

(localidade) ________________________________, (código postal) ___________ - _________, 

Freguesia de ___________________________________,representado pelo Presidente da Direcção 

(nome)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

portador do Bilhete de Identidade nº _______________________ de ____/______/_______ emitido 

pelo arquivo de Identificação de ____________ tendo apresentado candidatura ao Eixo ___________ 

das Normas de Apoio Financeiro às Instituições Sem Fins Lucrativos de Desenvolvimento Social e de 

Saúde do Concelho de Faro, declara para os devidos efeitos que o montante da verba atribuída pela 

Câmara Municipal de Faro se destina a ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ comprometendo-se 

a aplicá-la para aquele fim. 

Mais declara que tomou conhecimento que a não aplicação dos apoios atribuídos pela Câmara Municipal 

de Faro para os fins propostos implicará a devolução dos montantes recebidos, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou penal a que houver lugar. 

 

____________________, _____de __________________de 20___ 

 

 

Subscreve 

 

 

__________________________________________________________ 

(assinatura) 
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Doc. Anexo nº 2 

 
 

 
 
 
 

 

DESPESAS 

DESCRIÇÃO VALOR 

  

Ficha de registo de aplicação da verba do Eixo 2 
 

- Em qualquer data, poderá ser pedida a consulta deste documento; 
- A entrega da presente ficha não invalida a apresentação de documento de quitação respectivo. 
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TOTAL  

Esta ficha poderá ser fotocopiada 
Data: ___ / ___ / ______ 

O Presidente da Direcção 
(autenticado com carimbo) 

 
 

__________________________________________ 


