ANEXO IV
MODELO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Designação Social
Endereço / Sede:
Código Postal:

Freguesia

Tel.:

Fax:

RMISG nº:

E-mail:

Data ___/___/_____

2 – DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACTIVIDADES
Designação
Destinatários:
Finalidade
Objectivos
previstos:

3 - TIPO DE APOIO SOLICITADO
3.1. Apoio Financeiro (preencher se aplicável)
3.1.1. Financiamento
Montante do subsídio atribuído :

€

Área de Intervenção
Data da aprovação:

____ /____ /______

3.1.2. Objectivo do Apoio Financeiro
Para a continuidade ou incremento de projectos ou actividades
Para concretizar obras de construção, conservação ou beneficiação de instalações
Aquisição de equipamentos
3.2. Apoio não Financeiro (preencher se aplicável)
(Cedência temporária de espaços físicos, equipamentos, bens ou serviços - meios técnicos,
materiais, logísticos, recursos humanos)
Descrição de Bens ou Serviços Solicitados (Art. 15º)

4 - COORDENADOR DO PROJECTO/ACTIVIDADE
Nome

Cargo:

E-mail:

Tel.:

5 – EXECUÇÃO FÍSICA
5.1. Calendário
Data de Início

Data de Conclusão

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Cronograma das Actividades
Actividades

Início

Fim

Nº de beneficiários

Actividade 1
Actividade 2
--------5.2. Recursos Utilizados
Execução de Apoios não Financeiros (se aplicável)
Descrição do Bem ou Serviço (art. 15º)

Estimativa do valor

Total
5.3. Avaliação dos Resultados
Descrição dos resultados do projecto ou das actividades realizadas, apresentando a sua relação
com os objectivos previstos e avaliando o seu impacto, colocando um (X) numa escala de 1 a 5
(1 - pouco impacto e 5 - impacto máximo), na tabela que se segue:
1
2
3
4
5
Critérios de avaliação
Resposta às necessidades da comunidade;
Intervenção continuada em áreas prioritárias de
inserção social e comunitária;
Contributo para a correcção das desigualdades de
ordem socioeconómica e combate à exclusão social;
Âmbito geográfico e populacional da intervenção.
5.4. Fundamentação
(Fundamentar a avaliação atribuída na tabela anterior, bem como os eventuais desvios em
relação aos objectivos previstos)

6 – EXECUÇÃO FINANCEIRA
Execução Financeira (se aplicável)
Valor
Previsto

Componentes

Total

Valor
Realizado

% Diferença

6.1. Justificação dos Desvios
(Apresentar as razões que conduziram aos desvios entre os valores previstos e os realizados)

6.2. Contributo do Apoio Financeiro para os Resultados do Projecto
(Descrever em que medida o apoio financeiro do município acrescentou valor ao projecto)

7 – OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO
Outras Fontes de Apoio Financeiro, Patrimonial ou Logístico
Instituição

Valor

Total

____/____/____ (data)

O Beneficiário,

_____________________________________
(Assinatura da(s) pessoa(s) com poderes legais de representação e carimbo da entidade)

NOTA: A Entidade Beneficiária disponibiliza ao Município de Guimarães o arquivo organizado da
documentação justificativa da aplicação dos apoios.

