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2. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 9 de dezembro de 2013.
3. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Jurista no setor público e privado. Assumiu ainda funções de vereador
na Câmara Municipal de Odivelas e de gestor de projetos.
207472229

12 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado da Solidariedade
e da Segurança Social, Agostinho Correia Branquinho.

Gabinete de Estratégia e Planeamento

ANEXO
Nota curricular
Marco Paulo Gomes de Almeida, licenciado em Direito pela Universidade Lusíada, exerceu a sua atividade profissional nos últimos anos como
Nome

Aviso n.º 15639/2013
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º do anexo
I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e em cumprimento do estatuído
na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público a lista dos trabalhadores que cessaram funções
por motivo de aposentação, no período compreendido entre 1 de julho
e 01 de dezembro de 2013.

Categoria

Maria Irene Gonçalves Miralto . . . . . . . . . . . . . . Técnica Superior . . . . . . .
João Batista da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional. . .
Jorge Manuel Correia Sampaio da Cruz . . . . . . . Assistente Operacional. . .

Posição remuneratória

Nível remuneratório

9.ª
8.ª
Entre 7.ª e 8.ª

42
8
Entre 7 e 8

Data

1 de julho de 2013
1 de julho de 2013
1 de dezembro de 2013

12 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, Carlos Pereira da Silva.

207468382

Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO

Deliberação n.º 2388/2013

DECLARO POR MINHA HONRA QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DE TODAS

Considerando as alterações ao Regulamento do Programa de Fi-

AS DECLARAÇÕES ACIMA PRESTADAS E QUE, TENDO TOMADO CONHECIMENTO DO REGULAMENTO,
ACEITO TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES NELE DETERMINADAS.

nanciamento a Projetos pelo INR, I. P., introduzidas pela deliberação n.º 2299/2013, de 6 de dezembro, procede-se à aprovação dos

Li e aceito esta Declaração _

Anexos.
ANEXO 2

10 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Manuel Braga Madeira Serôdio.

Declaração de aceitação do valor
do financiamento do INR, I. P. *

ANEXO 1

O/A abaixo-assinado/a declara, para efeitos da alínea a) do número 2 do artigo 11º,
que aceita o financiamento do INR, I.P. no valor de ______________€ para a

Declaração de documentos atualizados

execução do projeto nº ________/201__, denominado _______________________
_____________________________________________________________________
Mais declara que se compromete a utilizar o montante financiado em conformidade

O/A abaixo-assinado/a declara, sob compromisso de honra e para efeitos do disposto no

com o disposto no projeto apresentado e aprovado pelo INR, I.P..

número 5 do artigo 6º do regulamento do programa de financiamento a projetos pelo INR,
I.P., que os seguintes documentos foram entregues ao INR, I.P. no âmbito do programa de

* Preencher uma declaração por projeto

financiamento do INR, I.P. às ONG do ano anterior e que os mesmos estão atualizados à data
da presente candidatura:

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA LEGALMENTE AUTORIZADA A REPRESENTAR A INSTITUIÇÃO

- Fotocópia do cartão de pessoa coletiva;

Identificar uma das pessoas legalmente autorizadas a representar a instituição (quadro 8 do

- Fotocópia dos estatutos;

formulário)

- Fotocópia dos corpos sociais eleitos através de sufrágio direto e universal e em efetividade
de funções;

Nome ______________________________________________________________________

- Documento de reconhecimento do estatuto de IPSS ou cópia do Diário da República que lhe

Cargo _______________________________________

confere o reconhecimento de utilidade pública.

Nome da Instituição __________________________________________________________

NIF do signatário ______________

Local _________________________________________ Data _________________________
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA LEGALMENTE AUTORIZADA A REPRESENTAR A INSTITUIÇÃO
Identificar uma das pessoas legalmente autorizadas a representar a instituição (quadro 8 do

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO

formulário)
DECLARO POR MINHA HONRA QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DE TODAS

Nome ______________________________________________________________________

AS DECLARAÇÕES ACIMA PRESTADAS E QUE, TENDO TOMADO CONHECIMENTO DO REGULAMENTO,

Cargo _______________________________________

ACEITO TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES NELE DETERMINADAS.

NIF do signatário ______________

Nome da Instituição __________________________________________________________
Local _________________________________________ Data _________________________

Li e aceito esta Declaração _
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ANEXO 3

ANEXO 5

Declaração de data de início e conclusão do projeto *

Declaração de conclusão do projeto até 31 de dezembro *

(a preencher na semana anterior ao início do projeto)

O/A abaixo-assinado/a declara, sob compromisso de honra e para efeitos da alínea d)

O/A abaixo-assinado/a declara, para efeitos da alínea b) do número 2 do artigo 11º,

do número 2 do artigo 11º, que o projeto nº ________/201__, denominado ______

que o projeto nº ________/201__, denominado ______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

será concluído até ao dia 31 de dezembro.

vai decorrer de ______/_____/________ a ______/_____/________
* Preencher uma declaração por projeto
* Preencher uma declaração por projeto
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA LEGALMENTE AUTORIZADA A REPRESENTAR A INSTITUIÇÃO
Nota: Não serão permitidas alterações aos projetos apoiados, salvo em situações muito específicas,

Identificar uma das pessoas legalmente autorizadas a representar a instituição (quadro 8 do

sujeitas a análise e autorização prévia do INR, I.P., as quais deverão ser antecipadamente solicitadas

formulário)

por ofício e devidamente fundamentadas (artigo 16º do regulamento).

Nome ______________________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA LEGALMENTE AUTORIZADA A REPRESENTAR A INSTITUIÇÃO

Cargo _______________________________________

Identificar uma das pessoas legalmente autorizadas a representar a instituição (quadro 8 do

Nome da Instituição __________________________________________________________

formulário)

Local _________________________________________ Data _________________________

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO

Nome ______________________________________________________________________
Cargo _______________________________________

NIF do signatário ______________

NIF do signatário ______________

Nome da Instituição __________________________________________________________

DECLARO POR MINHA HONRA QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DE TODAS

Local _________________________________________ Data _________________________

AS DECLARAÇÕES ACIMA PRESTADAS E QUE, TENDO TOMADO CONHECIMENTO DO REGULAMENTO,
ACEITO TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES NELE DETERMINADAS.

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO
Li e aceito esta Declaração _
DECLARO POR MINHA HONRA QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DE TODAS
AS DECLARAÇÕES ACIMA PRESTADAS E QUE, TENDO TOMADO CONHECIMENTO DO REGULAMENTO,
ACEITO TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES NELE DETERMINADAS.

Li e aceito esta Declaração _

ANEXO 6
ANEXO 4

Modelo de carimbo a utilizar nos documentos de despesa, nos termos da alínea b) do
número 1 do artigo 13º do regulamento

Declaração de boa utilização do montante financiado *
Programa de Financiamento a projetos pelo I.N.R., I.P.
O/A abaixo-assinado/a declara, sob compromisso de honra e para efeitos da alínea c)
do número 2 do artigo 11º, que se compromete a utilizar o montante pago pelo INR,
I.P. no valor de ______________€, referente à 1ª tranche da execução do projeto nº
________/201__, denominado ____________________________________________
__________________________________________________________________ em
conformidade com o disposto no projeto apresentado e aprovado pelo INR, I.P..

ANO______
Tipologia _____
Nome do Projeto ________________________________________
_______________________________________
Valor total do documento_______
Valor imputado_________ Taxa de imputação ______

207470358

* Preencher uma declaração por projeto

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA LEGALMENTE AUTORIZADA A REPRESENTAR A INSTITUIÇÃO
Identificar uma das pessoas legalmente autorizadas a representar a instituição (quadro 8 do
formulário)

Instituto da Segurança Social, I. P.

Nome ______________________________________________________________________
Cargo _______________________________________

NIF do signatário ______________

Nome da Instituição __________________________________________________________
Local _________________________________________ Data _________________________

Centro Distrital da Guarda
Despacho n.º 16722/2013

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO

Subdelegação de competências
DECLARO POR MINHA HONRA QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DE TODAS
AS DECLARAÇÕES ACIMA PRESTADAS E QUE, TENDO TOMADO CONHECIMENTO DO REGULAMENTO,
ACEITO TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES NELE DETERMINADAS.

Li e aceito esta Declaração _

Nos termos do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedimento Administrativo, e no uso dos poderes que me são conferidos pelo
despacho n.º 11084/2013. publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 164, de 27 de agosto de 2013, subdelego, sem prejuízo dos poderes de avocação, com a faculdade de poder subdelegar, na diretora do

