FUNDO DE COESÃO II
CERTIFICAÇÃO DE DESPESA / PEDIDO DE PAGAMENTO Nº
Pedido intermédio

Despesa. após limite de saldo

Pedido final

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação do Projecto:

Código Fundo de Coesão do Projecto:

Código do PIDDAC:

Decisão em vigor:

Data:

B. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR
Designação da entidade executora:

Endereço:
Código Postal:

Localidade:

Nº de Contribuinte:

Código da Rep. de Finanças:

CAE executor:

Nº Identificação Bancária:

Pessoa a contactar:
Nº de telefone:

Nº de Telefax:

E- mail:
Unidade: Euro

C. DESPESA EFECTUADA E PAGAMENTOS DO FUNDO
Despesa elegível comprovada:
No presente pedido de pagamento:
Acumulada:
Taxa de comparticipação do Fundo:
Despesa Fundo Acumulada:
Total dos pagamentos do Fundo recebidos pelo executor até

/ /

D. DECLARAÇÃO DO GESTOR SECTORIAL
De acordo com a verificação efectuada confirma-se que os documentos justificativos de despesa
constantes da lista anexa estão em conformidade com os regulamentos em vigor.
Verificação*:

Autenticação*:

* assinatura, nome e data

VALIDAÇÃO NA DGDR
Verificação*:

* assinatura, nome e data

Validação*:

Un: Euro

E. INVESTIMENTO ELEGÍVEL REALIZADO E A REALIZAR POR RUBRICA DE DESPESA
Despesas
Rubrica de
despesa

realizadas
e comprovadas
anteriormente
(1)

Despesas
comprovadas
neste pedido
de pagamento
(2)

Total
das despesas
comprovadas
(3)=(1)+(2)

Despesa a
realizar até à
conclusão do
projecto
(4)

Estimativa da
despesa
total

Despesa
prevista
na candidatura

(5)=(3)+(4)

(6)

Planeamento /concepção
Aquisição de terrenos
Preparação do local
Construção
Equipamentos
Assistência técnica
Publicidade
Revisão de preços
IVA ou outros imp. Eleg.
TOTAL

Un: Euro

F. INVESTIMENTO ELEGÍVEL REALIZADO E A REALIZAR POR COMPONENTES DA DESPESA

Componentes
do projecto

TOTAL

Despesas
realizadas
e comprovadas
anteriormente
(1)

Despesas
comprovadas
neste pedido
de pagamento
(2)

Total
das despesas
comprovadas
(3)=(1)+(2)

Despesa a
realizar até à
conclusão do
projecto
(4)

Estimativa da
despesa
total
(5)=(3)+(4)

Despesa
comprovada/
despesa
estimada
%
(6)=(3)/(5)

Despesa
comprovada/
Despesa
Prevista
%
(7)=(3)/(6)

Despesa
Estimada/
Despesa
Prevista
%
(8)=(5)/(6)

Un:1000 Euro

G. PREVISÃO ACTUALIZADA DO INVESTIMENTO
Previsão actualizada das despesas até à conclusão
Despesas realizadas

Estimativa da

do projecto

até ao ano anterior*

despesa

no ano

ano em curso

ano em curso

em curso

+1

+2

anos seguintes

(6)=(1)+(2)+(3)+

(2)

(3)

(4)

(5)

+(4)+(5)

Indicadores de Acompanhamento

Execução

Execução

Execução

por componente(*)

física até ao

física rel.

física rel.

anterior

a este ped.

aos pedidos

(1)

total

* conforme registos na DGDR

H. INDICADORES DE EXECUÇÃO FÍSICA

Designação

Unidade

Quant.cand.

Quant.act.**

ped. de pag.

de pag.

apresent.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(*) indicadores fisicos representativos do avanço dos trabalhos por componente conforme quadro 12.1 da candid. ou alterações posteriores
(**) A estimativa actualizada das quantidades não pode ser inferior à execução.

I. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS TRABALHOS EFECTUADOS ATÉ À DATA
Informação complementar à quantificação do quadro H, quando se justifique, nomeadamente a execução de medidas
de minimização de impacte ambiental que não tenham sido explicitamente quantificadas

J. JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS OU ATRASOS, PROBLEMAS E MEDIDAS ADOPTADAS
Justificação de desvios relativamente às rubricas ou às componentes de despesa, ao plano financeiro, ao calendário de execução,
introdução de novos indicadores de acompanhamento ou alterações na sua quantificação.
Principais problemas e medidas adoptadas

Taxa de execução
física
Candidat. Actualiz.
%

%

(6)=(5)/(1) (7)=(5)/(2)

K. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA DECISÃO E EM MATÉRIA DE AMBIENTE

L. INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÃO
• há lugar à actualização do Anexo II da candidatura conforme documentos anexos
• as despesas do presente pedido já estão cobertas pela actualização do Anexo II até ao pedido nº
• confirma-se que todas as despesas comunicadas já estão cobertas pela actualização do Anexo II

M. MEDIDAS ADOPTADAS EM MATÉRIA DE PUBLICIDADE AOS APOIOS COMUNITÁRIOS
Painéis publicitários no local da obra ?

Sim

Não

Placas Permanentes?

Sim

Não

Observações:

Outras medidas tomadas para assegurar a informação do público sobre o Projecto e os apoios
comunitários:
(meios utilizados, datas, público alvo, evidências)

N. RECEITAS A DEDUZIR NAS DESPESAS
• não há receitas a deduzir nas despesas elegíveis
• as receitas a deduzir nas despesas elegíveis foram comunicadas nos pedidos nº:
• as receitas a deduzir nas despesas elegíveis conf. documentos anexos atingem:

O. CONFIRMAÇÃO PELO EXECUTOR

Confirmo que as informações contidas neste formulário sobre o adiantamento do projecto são
correctas e Declaro que a despesa elegível comprovada se refere às despesas efectivamente pagas
e ao investimento aprovado nos termos da decisão da CE nº
e que os originais dos
documentos justificativos deste pagamento indicados na lista em anexo se encontram nesta
entidade devidamente carimbados e disponíveis para consulta para efeitos de controlo.

Assinatura e autenticação

Data

