Associação de Desenvolvimento Regional

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
O beneficiário __________________________________________________________________,
pessoa coletiva ou contribuinte N.º ____________________, no âmbito da sua candidatura ao
PRORURAL+, pedido de apoio N.º __________________________, declara por sua honra e para
todos os efeitos que se compromete a:
1. Executar a operação nos termos e condições aprovadas;
2. Cumprir os normativos legais em matéria de contratação pública, quando aplicável;
3. Manter a sua situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social, a
qual é aferida em cada pedido de pagamento;
4. Cumprir a legislação e normas obrigatórias relacionadas com a natureza do investimento;
5. Manter um sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos termos da legislação
em vigor, até perfazer cinco anos contados a partir da data de liquidação do último pedido
de pagamento;
6. Permitir, por si, ou através dos seus representantes legais ou institucionais ao acesso aos
locais de realização da operação, e àqueles onde se encontrem os elementos e os
documentos necessários ao acompanhamento e controlo da operação aprovada;
7. Assegurar o fornecimento de elementos necessários às atividades de monitorização e de
avaliação das operações e participar em processos de inquirição relacionados com as
mesmas;
8. Conservar os documentos relativos à realização da operação, sob a forma de documentos
originais ou de cópias autenticadas, em suporte digital, quando legalmente admissível, ou
em papel, durante o prazo de três anos, a contar da data do encerramento ou da aceitação
da Comissão europeia sobre a declaração de encerramento do PRORURAL+, consoante a
fase em que o encerramento da operação tenha sido incluído;
9. Dispor de um processo relativo à operação, preferencialmente em suporte digital, com
toda a documentação relacionada com a mesma devidamente organizada, incluindo o
suporte de um sistema de contabilidade para todas as transações referentes à operação,
durante o prazo referido na alínea anterior;
10. Proceder à publicitação dos apoios que lhe forem atribuídos, até à data de apresentação
do primeiro pedido de pagamento, nos termos da legislação comunitária aplicável e das
orientações emanadas pela Autoridade de Gestão do PRORURAL+, adiante designada por
Autoridade de Gestão;
11. Garantir que todos os pagamentos e recebimentos referentes à operação são efetuados
através de conta bancária única, ainda que não exclusiva, do beneficiário, exceto em
situações devidamente justificadas;
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12. Proceder à reposição dos montantes objeto de correção financeira decididos pelas
entidades competentes, nos termos definidos pelas mesmas e que constam da notificação
formal da constituição de dívida;
13. Adotar comportamentos que respeitem os princípios da transparência, da concorrência e
da boa gestão dos dinheiros públicos, de modo a prevenir situações suscetíveis de
configurar conflito de interesses, designadamente nas relações estabelecidas entre os
beneficiários e os seus fornecedores ou prestadores de serviços;
14. Não afetar a outras finalidades, não alocar, não alienar ou de qualquer forma onerar os
bens e serviços cofinanciados no âmbito da operação, sem prévia autorização da
Autoridade de Gestão, até perfazer cinco anos, contados a partir da data de liquidação do
último pedido de pagamento;
15. Abrir atividade nos serviços de finanças de acordo com a legislação em vigor;
16. Os beneficiários da intervenção 6.4, ficam ainda obrigados a demonstrar que efetuaram a
devida divulgação, no caso de investimentos em empreendimentos turísticos. Para o efeito
devem apresentar evidências de divulgação até ao terceiro ano, a contar da data da
submissão do termo de aceitação.
E confirma que:
1. Não foi condenado em processo-crime por factos que envolvam disponibilidades
financeiras no âmbito do FEADER e do FEAGA;
2. Não apresentou o mesmo pedido de apoio, no âmbito do qual ainda esteja a decorrer o
processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido
favorável, exceto nas situações em que tenha sido apresentada desistência;
3. Tem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e
segurança social.

________________________, ____ de ______________ de 201__

___________________________________________
___________________________________________
Assinatura e carimbo (de quem tem poderes para o ato)
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