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CNE

CIRCULAR N.º 02/2022
DE: Secretaria Financeira
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel
2022-01-07
ASSUNTO: PIAJ 2021 – entrega de relatório
Vimos relembrar que o período para apresentação dos relatórios relativos às
candidaturas ao Programa PIAJ do ano 2021 encontra-se aberto, até às 23:59 horas
do dia 31 de Março do corrente ano.
Recordamos ainda que, as despesas a declarar nos relatórios, obedecem ao seguinte:
1. Relatórios dos projectos do PIAJ - Plano, as despesas elegíveis são, conforme
alínea c) do número 5.º da Portaria n.º 50/2011, de 30 de Junho:
Rubrica 1 – Desenvolvimento de Actividades - onde se imputa os custos com as
actividades, bens duradouros, publicidade e divulgação.
Rubrica 2 – Transportes Terrestres - onde se imputa os custos com transportes
terrestres incluindo combustíveis, até ao limite aprovado em candidatura.
De acordo com a alínea c) do n.º 5 da referida portaria, as despesas com alimentação,
alojamento, comunicações e viagens aéreas e/ou marítimas não são elegíveis.
2. Relativamente ao relatório do VB, as despesas consideradas são, conforme alínea
a) do n.º 1 do artigo 10.º da Portaria n.º 50/2011, de 30 de Junho:
•
•
•
•
•
•

Material consumível de escritório;
Comunicações (voz fixo e dados fixo);
Electricidade;
Água;
Manutenção de equipamentos;
Higiene.

Todas os comprovativos de despesas imputadas aos relatórios devem ser
“carregados” individualmente no formulário e não, em pasta zipada.
Os documentos comprovativos legalmente aceites são os correspondentes aos que
figuram nos Códigos do IVA e das Sociedades Comerciais, de acordo com as normas
fiscais e contabilísticas em vigor.
Os agrupamentos que na data da recepção desta circular já concretizaram a
submissão dos referidos relatórios, por favor ignorem esta informação.
A não apresentação do relatório determina a não candidatura ao apoio correspondente, no ano ou anos seguintes, ao agrupamento e a toda a associação.
Os formulários estão disponíveis no endereço www.associativismo.drj.azores.gov.pt.
Com as melhores saudações escutistas, creiam-nos
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
A Secretária Financeira
(Vera Mónica Raposo Amaral)
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