2022“文化活動／項目資助計劃”
“Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais” no ano de 2022
延期遞交活動報告申請表
Pedido de Extensão de Prazo de Entrega do Relatório de Actividade
獲資助單位編號
No da entidade beneficiária
獲資助單位名稱
Nome da entidade beneficiária
活動／項目編號
No da Actividade/Projecto
活動／項目實際名稱
Nome efectivo da Actividade/Projecto
活動實際舉行日期
Data da realização de actividade
出版物實際出版日期（如適用）
Data da publicação (Se aplicável)

詳述延期遞交原因
Descreva os motivos da apresentação fora
do prazo

______ / ______ / 2022 至 até ______ / ______ / ______
日 Dia / 月 Mês / 年 Ano
日 Dia / 月 Mês / 年 Ano
______ / 2022
月 Mês / 年 Ano
□ 尚需時整理報告資料（如單據未齊備、尚需向其他機構核實
收支）。
Está a organizar as informações do relatório (por exemplo: as
facturas estão em falta, ou pendente da confirmação das outras
entidades).
□ 未及安排人員如期申報處理。
Não organizou atempadamente o pessoal para tratar do assunto.
□ 尚需代表人批覆及簽署確認。
Está a aguardar a confirmação e a assinatura do representante.
□ 其他：
Outras:

（如空間不足，請另紙填寫詳細原因）
(Se for necessário, pode-se adicionar uma folha para pormenorizar o motivo)
本單位已詳閱及明白 2022《文化活動／項目資助計劃─資助指引》(2021 年 8 月修訂)之規定，知悉延長期限為 60 天，起始期為活動結束後第 31
日起計，即最長的遞交報告期限為活動結束後 90 天，此期間不作逾期計算。超出期限遞交報告者，將被記錄違規，並按上述指引第十四條 14.1
款之規定，扣減翌年總資助金額的相應百分比（不可抗力原因除外）。
Esta entidade já leu e compreendeu as disposições constantes das “Instruções para o Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais” no
ano de 2022 (revistas em Agosto de 2021), bem como, está ciente de que o prazo estendido é de 60 dias, a contar do 31.º dia após a realização da actividade,
pelo que o prazo máximo para a apresentação de relatório é de 90 dias após a realização da actividade, no qual não será considerado atraso. Para relatório
apresentado fora do prazo, será registada uma violação e de acordo com a Cláusula 14.1 do Artigo 14 das Instruções referidas, serão deduzidas as
percentagens correspondentes do valor total concedido do ano seguinte (salvo por motivo de força maior).

填表人姓名
Pessoa que
preencheu o
presente Pedido： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

職位 Cargo：

獲資助單位負責人（會長或理事長）簽名及蓋章
Assinatura do responsável (Presidente ou Director/a)
com carimbo oficial da entidade beneficiária
（請按澳門居民身份證的簽名式樣簽署）
(Idêntica à usada no BIR de Macau)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

聯絡電話
N.º de telefone： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期 Data：

簽名 Assinatura：________________ 蓋章 Carimbo：_______________

負責人姓名 Nome do representante：_____________________________
／
／
（ 日 Dia ／月 Mês ／年 Ano ） 職位 Cargo：_______________________________________________
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文化發展基金專用 Espaço reservado ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura
意見 Opiniões： □接納 Aprovar
□不接納 Rejeitar
備註 Obs.：

工作人員 Funcionário：_________________

日期 Data：___________________

上級確認 Reconhecimento do superior hierárquico：_________________
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