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FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PAGAMENTO 

1. Identificação do beneficiário

Beneficiário: 
.................................................................................................................................................................................... 
(Designação da entidade que beneficia dos apoios financeiros) 

N.º processo: .............................. 

2. Período a reembolsar

Pedido de reembolso referente ao período compreendido entre: ________________ a _________________ 

  (ano/mês/dia)                    (ano/mês/dia)  

3. Modalidade de reembolso

Programa de emprego: Qualificar para Empregar (QPE) 

 Reembolso de despesas de encargos com formadores: (Preencher quadro 1) 

 Reembolso de despesas inerentes ao funcionamento da formação teórica: (Preencher quadro 1)

 Quadro 1. Deverá anexar a este quadro a seguinte documentação: 

- Originais das facturas e recibos indicados no quadro 1, com indicação no rosto dos documentos do n.º
de lançamento na contabilidade geral e das das contas movimentadas na contabilidade geral. Caso não se
verifique este registo, deverá apresentar, para cada documento, verbete adequado produzido por software
da contabilidade.

- Cópia dos cheques, transferências bancárias, talões de TPA (Terminal de Pagamento Automático)
acompanhado dos respetivos extratos bancários, comprovativos dos pagamentos efetuados.

O beneficiário declara que solicita o pagamento dos apoios do presente pedido de pagamento 

________________________, ________ de __________________ de _____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(Assinatura do beneficiário e carimbo da empresa) 



Rua da Boa Viagem n.º 36 | 9060-027 Funchal | Tel: 291 145 740 | E-mail: emprego@iem.madeira.gov.pt
Pág 2 de 4 

Quadro 1 -  Descrição das despesas a reembolsar 
Descrição detalhada da despesa 

Documento de despesa Documento de pagamento 

N.º de 
Ordem 

(1) 

Identificação do 
módulo/despesas de 

funcionamento 
(2) 

Tipo 
(3) 

N.º
(4) 

Data 
(5) 

Fornecedor 
(6) 

Quant. 
(7) 

Valor 
unitário 
Sem IVA 

(8) 

Valor 
total 

Sem IVA 
(9) 

Taxa 
IVA 
(10) 

Valor total 
do 

documento  
sem IVA 

(11) 

Valor total 
do 

documento 
com IVA 

(12) 

N.º 
lançamen

to do 
document

o -
Contabilid
ade Geral 

(13) 

Classificaç
ão da 
conta 

movimenta
da a débito 

- 
Contabilid
ade Geral 

(14) 

Tipo 
(15) 

Meio de 
pagamento 

(16) 

N.º 
(17) 

Data 
(18) 

Valor Total 
(19) 

Total / a 
Transportar 

Total / a 
Transportar 

____________________________________________________________________________________________ 

(Assinatura do beneficiário e carimbo da empresa) 
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Instruções de preenchimento 

 Quadro 1 -  Descrição das despesas a reembolsar

 (1) – N.º de Ordem

 (2) – Identificação do bem adquirido

 (3) – Identificação do bem adquirido

 (4) – N.º

 (5) – Data

 (6) – Identificação do bem adquirido

 (7) – Quant.

 (8) – Valor unitário Sem IVA

 (9) – Valor total Sem IVA

 (10) – Taxa IVA

 (11) – Valor total do documento  sem IVA

 (12) – Valor total do documento com IVA

Descrição detalhada da despesa 
Indicação do n.º de ordem. 

N.º de Ordem (1)

Descrição detalhada da despesa 
Descrição do módulo de formação/despesas de funcionamento a reembolsar. 

Identificação do bem adquirido (2) 

Documento da despesa Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas: 

Tipo (3) 
F Fatura 

O Outro tipo de documento equivalente a fatura 

Documento da despesa 
Indicar o n.º do documento da despesa. 

N.º (4)

Documento da despesa Indicar a data de emissão do 

documento da despesa. Data (5) 

Documento da despesa Indicar o nome, firma ou denominação social do fornecedor de bens ou prestador de serviços do 

documento da despesa. Fornecedor (6) 

Documento da despesa 
Indicar a quantidade comprada do bem ou serviço adquirido. 

Quant. (7) 

Documento da despesa 
Indicar o valor do bem ou serviço adquirido sem o IVA, se aplicável. 

Valor unitário Sem IVA (8) 

Documento da despesa 
Indicar o valor do bem ou serviço adquirido acrescido do valor do IVA, se aplicável. 

Valor total Sem IVA (9) 

Documento da despesa 
Indicar a taxa aplicada do  IVA, se aplicável. 

Taxa IVA (10) 

Documento da despesa 
Indicar o valor total do documento da despesa sem o IVA, se aplicável. 

Valor total do documento sem IVA (11) 
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 (13) – Identificação do bem adquirido

 (14) – Classificação da conta movimentada a débito - Contabilidade Geral

 (15) – Tipo

 (16) – Meio de pagamento

 (17) – N.º

 (18) – Data

 (19) – Valor total (euros)

Documento da despesa 
Indicar o valor total do documento da despesa acrescido do valor do IVA, se aplicável. 

Valor total do documento com IVA (12) 

Documento da despesa 
Indicar o n.º de lançamento de acordo com a numeração documental de 

acordo com o diário de fornecedores. N.º lançamento do documento -

Contabilidade Geral (13)

Documento da despesa 
Indicar o lançamento contabilístico da respetiva conta a débito da contabilidade 

geral, para cada bem/ serviço adquirido. Classificação da conta movimentada a débito - 

Contabilidade Geral (14) 

Documento de 

pagamento 

Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em função do tipo de documento utilizado para 

efetuar o pagamento do documento de despesa: 

Tipo (15) 
R Recibo 

O Outro tipo de documento de suporte do pagamento do documento de despesa. 

Documento de 

pagamento 

Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em função do meio de 

pagamento, do documento de despesa: 

Meio de 

pagamento (16) 

D Dinheiro 

TB Transferência bancária 

CH Cheque 

Documento de pagamento 
Indicar o n.º do documento suporte do pagamento. 

N.º (17)

Documento de pagamento 
Indicar a data do documento suporte do pagamento. 

Data (18) 

Documento de pagamento 
Indicar a importância paga do documento suporte do pagamento. 

Valor total (euros) (19) 
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