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Despacho Registo de Entrada

NIPG: ................................................

Data: .................................................

Processo nº: ...................................

N.º de candidatura: ......................

Data de receção: ...........................

............................................................

O Funcionário

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

Freguesia: ..................................................................................................................... Código Postal: ...........................................................

NIF / NIPC: .........................................

Telefone: .............................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Telemóvel: ............................................. Fax: ..............................................................................

Nº de Identificação Civil: ........................................... Validade: ............................................

IdentificaçãoA

01

02

03 04

05 06 07

08 09 10

11

12

ProjetoB

01 Designação: ..................................................................................................................................................................................................................

REGULAMENTO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO

1º Pedido de PagamentoC

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira 
Empreende», solicito o 1.º pagamento de 50% do valor constante do Contrato de Financiamento, que corresponde a 
........................................................... €.

01

02

03

Documentos a anexar:

Formulário do Pedido de Pagamento 

Declaração da Segurança Social, comprovativa da situação regularizada 
do beneficiário perante aquela entidade 

Declaração das Finanças, comprovativa da situação regularizada do 
beneficiário perante aquela entidade

Documento Bancário com IBAN 04

Presente Não Presente
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(1) Juntar cópia de todos os documentos de despesa

TOTAIS:

Descrição da despesa Fornecedor Fatura Recibo

n.º data s/iva iva % c/iva n.º data c/iva

2º Pedido de PagamentoD

Mapa dos Documentos Justificativos da DespesaD1



01

02

03

Documentos a anexar:

Formulário do Pedido de Pagamento 

Declaração da Segurança Social, comprovativa da situação regularizada 
do beneficiário perante aquela entidade 

Declaração das Finanças, comprovativa da situação regularizada do 
beneficiário perante aquela entidade

Certidão dos serviços do IVA, comprovativa da situação do beneficiário 
perante o IVA apenas no último pedido de pagamento e verificar se a 
situação se mantém

Comprovativos da posse do imóvel

Alvará de Licença de Utilização e registo no SIR  - apenas no último Pedido 
de pagamento

Cópia dos documentos comprovativos de despesa, organizados da 
seguinte forma sequencial: 

7.1. Fatura/ documento equivalente

7.2. Recibo

7.3.  Cheque/Transferência Bancária

7.4. Extrato Bancário - com movimento sublinhado - obrigatório para 
todas as formas de pagamento

N.º DE DOCUMENTOS EM ANEXO: ........................................

04

05

06

07

Presente Não Presente Não Aplicável

08

01 02O Requerente: ............................................................................................................................................ Data: .............................................

Exposição do PedidoF

Solicito o pagamento referido como comparticipação justificada no presente pedido de pagamento e declaro que o valor
justificado se refere a despesas efetivamente realizadas e pagas. 

Controlo DocumentalD2
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De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoE



Execução Financeira - A preencher pelos técnicos do Município de Odemira
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Total aprovado:

Investimento Total do Projeto .................................... €

Investimento Elegível .................................................. €

Taxa de Comparticipação .......................................... %

Pedidos anteriores:
Investimento Justificado ........................................... €

Comparticipação Justificada ................................... %

Compromissos Financeiros Municipais já Liquidados no Âmbito do Programa Odemira Empreende

Documento Comprovativo Despesa

Tipo N.º Documento Data

Documento Comprovativo Pagamento

Tipo N.º Documento Data

Verificação 

Data de verificação técnica: ........................ / ............. /  .............
ano mês            dia

Data de verificação técnica: ........................ / ............. /  .............
ano              mês            dia

Data de verificação técnica: ........................ / ............. /  .............

Assinatura do técnico do Municipio de Odemira: ..........................................................................................................................................

Comparticipação ........................................................... €
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