
 

 
  

A preencher pelos serviços  

 

   

N.º Registo:  Anexo III 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 
Data:            /             / 
 

Rua Conde Arnoso, 5-B · 1700-112 Lisboa · Tel.: 218428370 · Fax: 215998395 · www.jf-alvalade.pt 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Designação do Projeto / Atividade 
 
 

Aprovado pela Junta de Freguesia de Alvalade em:                /                / 

Entidade 

NPC/NIF              N.º BDAA         

 

II. EXECUÇÃO 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO FÍSICA DO PROJETO / ATIVIDADE 

Início do projeto / atividade 
 
Data prevista:               /              / 
 
Data efetiva:               /              / 
 

Fim do projeto / atividade 
 
Data prevista:               /              / 
 
Data efetiva:               /              / 
 

 

III. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE 

Descrição dos objetivos, atividades desenvolvidas, resultados, identificação dos desvios ocorridos durante a execução do 
projeto/atividade e sua justificação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura dos Representantes Legais da Entidade:                                                                   Data:               /                 / 
 
 
 
 
 

 



 

 
Anexo III - (CONTINUAÇÃO) 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 
 

Rua Conde Arnoso, 5-B · 1700-112 Lisboa · Tel.: 218428370 · Fax: 218428399 · www.jf-alvalade.pt 

 

INDICADORES FÍSICOS DE ACORDO COM O CONTRATO-PROGRAMA 

Programado Realizado 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

IV. ASPETOS FINANCEIROS 

Valor global do projeto         €  Valor do apoio da 
Junta 

        € 

Outros apoios         € 

PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Montante Data do recebimento 

1.         € /                  / 

2.          € /                  / 

3.         € /                  / 

4.         € /                  / 

Total         €  

 

Realização Financeira (justificação dos desvios ocorridos durante a execução): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura dos Representantes Legais da Entidade:                                                                   Data:               /                 / 
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