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2. Sumário de Versões
Versão

Registo de Alterações

0.1

Especificação inicial do Documento

1.0

Adicionado o campo de Designação de Operação no objecto Operacao.
Alteração da obrigatoriedade de preenchimento do campo data_pagamento no

objecto Adiantamento

1.1

Adicionado o campo Designação da Operação no objeto Adiantamento e
InstrumentoFinanceiro. Ajustes das descrições e obrigatoriedade de alguns
campos.

1.2

Revisão final
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3. Especificação do Ficheiro XML
Este documento serve para descrever a estrutura de dados para envio de pedidos de Certificação
de Despesa (PPI).

3.1. Pedido de Certificação
O XML tem que começar com o elemento root ‘PedidoCertificacao’ onde estarão os
campos/estruturas abaixo definidas.

3.1.1 Objeto PedidoCertificacao
Atributos

cod_exercicio

Obriga.

Tipo de Dados

varchar(5)

Sim

Observações
Código do Exercício Contabilístico
(Formato nn-nn+1 Ex. 14-15)
Código de Fundo Comunitário

cod_fundo

varchar(2)

Sim

Tabela de Domínio
Código do Programa Operacional

cod_programa

varchar(2)

Sim

Tabela de Domínio

num_pedido

int

Sim

Número sequencial do pedido em
cada PO/Fundo/Exercício
contabilístico

data_certificado

datetime

Sim

Data do Certificado
Data de Despesa (Data de Corte da
Despesa)

data_corte_despesa

datetime

Sim

Ped_Cert_Despesa_Lista_Projecto

Lista<Operacao>

Sim

Lista de operações que
contribuem para o pedido de
pagamento intercalar (Anexo B)

Ped_Cert_Despesa_Adiantamento

Lista<Adiantamento>

Sim

Adiantamentos pagos no âmbito
de auxílios estatais (n.º 5 do artigo
131.º do Regulamento (UE) n.º
1303/2013) e incluídos no pedido
de pagamento (cumulativos desde
o início do Programa) (Anexo C)

5

Ped_Cert_Despesa_Inst_Financ

Lista<
InstrumentoFinanceiro>

Sim

Contribuições do programa pagas
aos instrumentos financeiros, como
referido no artigo 41.º do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e
incluídas nos pedidos de pagamento
(cumulativas desde o início do
programa) (Anexo D)

3.1.2 Objeto Operacao
Atributos

Obriga.

Tipo de Dados

Observações

cod_operacao

varchar(50)

Sim

Código da Operação

designação_operacao

varchar(200)

Sim

Designação da Operação

nif_beneficiario

varchar(50)

Sim

Número de Identificação Fiscal do
Beneficiário

designacao_beneficiario

varchar(160)

Sim

Designação do Beneficiário
Organismo Intermédio

organismo_intermedio

varchar(2)

Sim

Tabela de Domínio
Estado da Operação

cod_estado_candidatura

int

Sim

Tabela de Domínio

data_aprovacao

datetime

Sim

Data de decisão de aprovação (inicial)

data_termo_aceitacao

datetime

Sim

Data do termo de aceitação

aprov_inicial_custo_total

decimal(18,2)

Sim

Montantes Aprovados Iniciais - Custo Total
Elegível

aprov_inicial_desp_publica

decimal(18,2)

Sim

Montantes Aprovados Iniciais - Despesa
Pública Elegível
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aprov_inicial_fundo

decimal(18,2)

Sim

Montantes Aprovados Iniciais - Fundo

data_ultima_aprovacao

datetime

Sim

Data da última decisão (em vigor à data de
corte das despesas)

aprov_custo_total

decimal(18,2)

Sim

Montantes Aprovados à data de corte das
despesas - Custo Total Elegível

aprov_desp_publica

decimal(18,2)

Sim

Montantes Aprovados à data de corte das
despesas - Despesa Pública Elegível

aprov_fundo

decimal(18,2)

Sim

Montantes Aprovados à data de corte das
despesas - Fundo

Sim

Cumulativo desde o início do Programa Execução elegível total - Custo Total
Elegível

Sim

Cumulativo desde o início do Programa Execução elegível total - Despesa Pública
Elegível

Sim

Cumulativo desde o início do Programa Execução elegível total - Fundo

Sim

Cumulativo desde o início do Programa Montante total dos pagamentos
correspondentes efetuados aos
beneficiários - Fundo Pago

Sim

Cumulativo desde o início do Programa Montante total dos pagamentos
correspondentes efetuados aos
beneficiários - Contrapartida Pública
Nacional
Acréscimo no exercício contabilístico Execução elegível total - Custo Total
Elegível

exec_custo_total

exec_desp_publica

exec_fundo

exec_fundo_pago

exec_cont_nacional

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

exec_acresc_custo_total

decimal(18,2)

Sim

exec_acresc_desp_publica

decimal(18,2)

Sim
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Acréscimo no exercício contabilístico -

Execução elegível total - Despesa Pública
Elegível

exec_acresc_fundo

exec_acresc_fundo_pago

exec_acresc_cont_nacional

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

Sim

Acréscimo no exercício contabilístico Execução elegível total - Fundo

Sim

Acréscimo no exercício contabilístico Montante total dos pagamentos
correspondentes efetuados aos
beneficiários - Fundo Pago

Sim

Acréscimo no exercício contabilístico Montante total dos pagamentos
correspondentes efetuados aos
beneficiários - Contrapartida Pública
Nacional

forma_financ_sub_nao_reemb

bool

Sim

Formas de financiamento - Subvenção não
reembolsável (false - Não/true - Sim)

forma_financ_sub_reemb

bool

Sim

Formas de financiamento - Subvenção
reembolsável (false - Não/true - Sim)

forma_financ_inst_financ

bool

Sim

Formas de financiamento - Instrumento
Financeiro (false - Não/true - Sim)

Sim

Execução elegível por formas de apoio Formas de apoio referidas no art. 67.º do
Reg. (UE) n.º 1303/2013 - Reembolso de
custos elegíveis efetivamente incorridos e
pagos, juntamente com, se for caso disso,
as contribuições em espécie e as
amortizações - Custo Total Elegível cumulativo desde o início do Programa

Sim

Execução elegível por formas de apoio Formas de apoio referidas no art. 67.º do
Reg. (UE) n.º 1303/2013 - Reembolso de
custos elegíveis efetivamente incorridos e
pagos, juntamente com, se for caso disso,
as contribuições em espécie e as
amortizações - Custo Total Elegível - no
exercício contabilístico

exec_apoio_art67_reemb_esp_amor
t_custo_total

exec_apoio_art67_reemb_esp_amor
t_custo_total_acresc

decimal(18,2)

decimal(18,2)
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exec_apoio_art67_tab_normalizadas
_custo_total

exec_apoio_art67_tab_normalizadas
_custo_total_acresc

exec_apoio_art67_montantes_fixos_
custo_total

exec_apoio_art67_montantes_fixos_
custo_total_acresc

exec_apoio_art67_financ_taxa_fixa_
custo_total

exec_apoio_art67_financ_taxa_fixa_
custo_total_acresc

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)
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Sim

Execução elegível por formas de apoio Formas de apoio referidas no art. 67.º do
Reg. (UE) n.º 1303/2013 - Tabelas
normalizadas de custos unitários - Custo
Total Elegível - cumulativo desde o início do
Programa

Sim

Execução elegível por formas de apoio Formas de apoio referidas no art. 67.º do
Reg. (UE) n.º 1303/2013 - Tabelas
normalizadas de custos unitários - Custo
Total Elegível - no exercício contabilístico

Sim

Execução elegível por formas de apoio Formas de apoio referidas no art. 67.º do
Reg. (UE) n.º 1303/2013 - Montantes fixos
até 100 000 EUR de contribuição pública Custo Total Elegível - cumulativo desde o
início do Programa

Sim

Execução elegível por formas de apoio Formas de apoio referidas no art. 67.º do
Reg. (UE) n.º 1303/2013 - Montantes fixos
até 100 000 EUR de contribuição pública Custo Total Elegível - no exercício
contabilístico

Sim

Execução elegível por formas de apoio Formas de apoio referidas no art. 67.º do
Reg. (UE) n.º 1303/2013 - Financiamento
de taxa fixa, determinado pela aplicação de
uma percentagem a uma ou mais
categorias definidas de custos - Custo Total
Elegível - cumulativo desde o início do
Programa

Sim

Execução elegível por formas de apoio Formas de apoio referidas no art. 67.º do
Reg. (UE) n.º 1303/2013 - Financiamento
de taxa fixa, determinado pela aplicação de
uma percentagem a uma ou mais
categorias definidas de custos - Custo Total
Elegível - no exercício contabilístico

exec_apoio_art14_custo_total

decimal(18,2)

Sim

Execução elegível por formas de apoio Opção simplificada em matéria de custos
[art. 14.º do Reg. (UE) n.º 1304/2013] Custo Total Elegível - cumulativo desde o
início do Programa

exec_apoio_art14_custo_total_acres
c

decimal(18,2)

Sim

Execução elegível por formas de apoio Opção simplificada em matéria de custos
[art. 14.º do Reg. (UE) n.º 1304/2013] Custo Total Elegível - no exercício
contabilístico

projecto_auxilios_estatais

bool

Sim

Auxílios estatais abrangidos pelo 107.º do
TFUE (false - Não/true - Sim)

inst_financeiro

bool

Sim

Instrumento Financeiro (false - Não/true Sim)

grande_projecto

bool

Sim

Grande Projeto (false - Não/true - Sim)

projecto_ppp

bool

Sim

Parceria Público-Privada (false - Não/true Sim)

projecto_gerador_receitas

bool

Sim

Operação geradora de receita líquida após
a sua conclusão (false - Não/true - Sim)

Sim

Verificações de gestão, realizadas nos
termos do n.º 5 do art. 125.º do Reg. (UE)
n.º 1303/2013 (b) - Cumulativo desde o
início do Programa - Verificações
administrativas - Montante de despesa
declarada pelo BF em sede pedido de
reembolso

Sim

Verificações de gestão, realizadas nos
termos do n.º 5 do art. 125.º do Reg. (UE)
n.º 1303/2013 (b) - Cumulativo desde o
início do Programa - Verificações
administrativas - Montante da despesa
declarada pelo BF objeto de verificação
documental pela AG

mont_verif_sede_reembolso

mont_verif_objecto_verif_doc

decimal(18,2)

decimal(18,2)
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mont_verif_custo_total_controlado

mont_verif_sede_reembolso_acresc

mont_verif_objecto_verif_doc_acres
c

mont_verif_custo_total_controlado_
acresc

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

Sim

Verificações de gestão, realizadas nos
termos do n.º 5 do art. 125.º do Reg. (UE)
n.º 1303/2013 (b) - Cumulativo desde o
início do Programa - Verificações no local Custo Total Controlado

Sim

Verificações de gestão, realizadas nos
termos do n.º 5 do art. 125.º do Reg. (UE)
n.º 1303/2013 (b) - Acréscimo no exercício
contabilístico - Verificações administrativas
- Montante de despesa declarada pelo BF
em sede pedido de reembolso

Sim

Verificações de gestão, realizadas nos
termos do n.º 5 do art. 125.º do Reg. (UE)
n.º 1303/2013 (b) - Acréscimo no exercício
contabilístico - Montante da despesa
declarada pelo BF objeto de verificação
documental pela AG

Sim

Verificações de gestão, realizadas nos
termos do n.º 5 do art. 125.º do Reg. (UE)
n.º 1303/2013 (b) - Acréscimo no exercício
contabilístico - Verificações no local - Custo
Total Controlado

3.1.3 Objeto Adiantamento
Atributos

Tipo de Dados

Obriga.

Observações

cod_operacao

varchar(50)

Sim

Código da Operação

designação_operacao

varchar(200)

Sim

Designação da Operação

data_aprovacao

datetime

Sim

Data de decisão de aprovação (inicial)

num_ordem_pagamento

varchar(50)

Sim

N.º da ordem de pagamento

data_pagamento

datetime

Sim

Data pagamento do adiantamento

Sim

Montante do adiantamento pago ao
beneficiário

montante_adiantamento

decimal(18,2)
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ref_garantia

varchar(50)

mont_adiant_3_anos_apos_pagame
nto

mont_adiant_n_coberto_3_anos_n_t
erm

mont_adiant_n_coberto_3_anos_ter
m

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

Sim

Ref.ª Garantia

Sim

Montante do adiantamento coberto pelas
despesas pagas pelos beneficiários o mais
tardar 3 anos após o ano do pagamento do
adiantamento

Sim

Montante do adiantamento não coberto
pelas despesas pagas pelos beneficiários e
relativamente ao qual o período de 3 anos
ainda não terminou

Sim

Montante do adiantamento não coberto
pelas despesas pagas pelos beneficiários e
relativamente ao qual o período de 3 anos
terminou

3.1.4 Objeto InstrumentoFinanceiro
Atributos

Tipo de Dados

Obriga.

Observações

cod_operacao

varchar(50)

Sim

Código da Operação

designação_operacao

varchar(200)

Sim

Designação da Operação

designacao_if

varchar(150)

Sim

Designação do instrumento financeiro

Sim

Montantes pagos aos instrumentos
financeiros - Montante total das
contribuições do programa pagas aos IF
(Custo Total Elegível Executado)

exec_custo_total

decimal(18,2)

exec_desp_publica

decimal(18,2)

Sim

Montantes pagos aos instrumentos
financeiros - Montante das despesas
públicas correspondentes (Despesa Pública
Elegível Executada)

exec_fundo

decimal(18,2)

Sim

Montantes pagos aos instrumentos
financeiros - Fundo

pag_cap_prop_custo_total

decimal(18,2)

Sim
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Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) -

Capital Próprio - Custo Total

pag_cap_prop_desp_publica

pag_cap_prop_fundo

pag_emprestimo_custo_total

pag_emprestimo_desp_publica

pag_emprestimo_fundo

pag_bonif_juros_custo_total

pag_bonif_juros_desp_publica

pag_bonif_juros_fundo

pag_contrib_premio_garantia_custo
_total

pag_contrib_premio_garantia_desp_
publica

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Capital Próprio - Despesa Pública

Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Capital Próprio - Fundo

Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Empréstimo - Custo Total

Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Empréstimo - Despesa Pública

Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Empréstimo - Fundo

Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Bonificações de juros - Custo Total

Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Bonificações de juros - Despesa Pública

Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Bonificações de juros - Fundo

Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Contribuições para prémios de garantia Custo Total

Sim

13

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Contribuições para prémios de garantia -

Despesa Pública

pag_contrib_premio_garantia_fundo

pag_rec_aut_cont_garantia_custo_t
otal

pag_rec_aut_cont_garantia_desp_pu
blica

pag_rec_aut_cont_garantia_fundo

pag_reemb_custo_total

pag_reemb_desp_publica

pag_reemb_fundo

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)

decimal(18,2)
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Sim

Pagamentos aos beneficiários finais e em
seu proveito (al. a) do n.º 1 do art. 42.º) Contribuições para prémios de garantia Fundo

Sim

Recursos autorizados para contratos de
garantia (al. b) do n.º 1 do art. 42.º) - Custo
Total

Sim

Recursos autorizados para contratos de
garantia (al. b) do n.º 1 do art. 42.º) Despesa Pública

Sim

Recursos autorizados para contratos de
garantia (al. b) do n.º 1 do art. 42.º) - Fundo

Sim

Reembolso dos custos de gestão incorridos
ou do pagamento de taxas de gestão do
Instrumento Financeiro (al. d) do n.º 1 do
art. 42.º) - Custo Total

Sim

Reembolso dos custos de gestão incorridos
ou do pagamento de taxas de gestão do
Instrumento Financeiro (al. d) do n.º 1 do
art. 42.º) - Despesa Pública

Sim

Reembolso dos custos de gestão incorridos
ou do pagamento de taxas de gestão do
Instrumento Financeiro (al. d) do n.º 1 do
art. 42.º) - Fundo

4. Exemplo de ficheiro XML
<?xml version="1.0"?>
<PedidoCertificacao xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<cod_exercicio>14-15</cod_exercicio>
<num_pedido>1</num_pedido>
<cod_fundo>01</cod_fundo>
<cod_programa>04</cod_programa>
<data_despesa>2015-08-01</data_despesa>
<data_pedido>2015-08-01</data_pedido>
<ultimo_ppi_execicio>false</ultimo_ppi_execicio>
<Ped_Cert_Despesa_Lista_Projecto>
<Operacao>
<cod_operacao>POSEUR-02-0601-FEDER-000003</cod_operacao>
<designacao_operacao>Candidatura de Teste</designacao_operacao>
<nif_beneficiario>197923356</nif_beneficiario>
<designacao_beneficiario>Joana Viana</designacao_beneficiario>
<organismo_intermedio>01</organismo_intermedio>
<cod_estado_candidatura>5</cod_estado_candidatura>
<data_aprovacao>2015-02-22</data_aprovacao>
<data_termo_aceitacao>2015-02-22</data_termo_aceitacao>
<aprov_inicial_custo_total>50000</aprov_inicial_custo_total>
<aprov_inicial_desp_publica>10000</aprov_inicial_desp_publica>
<aprov_inicial_fundo>40000</aprov_inicial_fundo>
<data_ultima_aprovacao>2015-02-22</data_ultima_aprovacao>
<aprov_custo_total>50000</aprov_custo_total>
<aprov_desp_publica>10000</aprov_desp_publica>
<aprov_fundo>40000</aprov_fundo>
<exec_custo_total>500</exec_custo_total>
<exec_desp_publica>100</exec_desp_publica>
<exec_fundo>400</exec_fundo>
<exec_fundo_pago>200</exec_fundo_pago>
<exec_cont_nacional>0</exec_cont_nacional>
<exec_acresc_custo_total>0</exec_acresc_custo_total>
<exec_acresc_desp_publica>0</exec_acresc_desp_publica>
<exec_acresc_fundo>0</exec_acresc_fundo>
<exec_acresc_fundo_pago>0</exec_acresc_fundo_pago>
<exec_acresc_cont_nacional>0</exec_acresc_cont_nacional>
<forma_financ_sub_nao_reemb>false</forma_financ_sub_nao_reemb>
<forma_financ_sub_reemb>false</forma_financ_sub_reemb>
<forma_financ_inst_financ>false</forma_financ_inst_financ>
<exec_apoio_art67_reemb_esp_amort_custo_total>0</exec_apoio_art67_reemb_esp_a
mort_custo_total>
<exec_apoio_art67_reemb_esp_amort_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art67_reem
b_esp_amort_custo_total_acresc>
<exec_apoio_art67_tab_normalizadas_custo_total>0</exec_apoio_art67_tab_normal
izadas_custo_total>
<exec_apoio_art67_tab_normalizadas_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art67_tab
_normalizadas_custo_total_acresc>
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<exec_apoio_art67_montantes_fixos_custo_total>0</exec_apoio_art67_montantes_f
ixos_custo_total>
<exec_apoio_art67_montantes_fixos_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art67_mont
antes_fixos_custo_total_acresc>
<exec_apoio_art67_financ_taxa_fixa_custo_total>0</exec_apoio_art67_financ_tax
a_fixa_custo_total>
<exec_apoio_art67_financ_taxa_fixa_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art67_fin
anc_taxa_fixa_custo_total_acresc>
<exec_apoio_art14_custo_total>0</exec_apoio_art14_custo_total>
<exec_apoio_art14_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art14_custo_total_acresc>
<projecto_auxilios_estatais>false</projecto_auxilios_estatais>
<inst_financeiro>false</inst_financeiro>
<grande_projecto>false</grande_projecto>
<projecto_ppp>true</projecto_ppp>
<projecto_gerador_receitas>false</projecto_gerador_receitas>
<mont_verif_sede_reembolso>0</mont_verif_sede_reembolso>
<mont_verif_objecto_verif_doc>0</mont_verif_objecto_verif_doc>
<mont_verif_custo_total_controlado>0</mont_verif_custo_total_controlado>
<mont_verif_sede_reembolso_acresc>0</mont_verif_sede_reembolso_acresc>
<mont_verif_objecto_verif_doc_acresc>0</mont_verif_objecto_verif_doc_acresc>
<mont_verif_custo_total_controlado_acresc>0</mont_verif_custo_total_controlad
o_acresc>
</Operacao>
<Operacao>
<cod_operacao>POSEUR-04-2215-FEDER-000001</cod_operacao>
<designacao_operacao>Candidatura de Teste
2</designacao_operacao>
<nif_beneficiario>204830478</nif_beneficiario>
<designacao_beneficiario>Zé Manel</designacao_beneficiario>
<cod_estado_candidatura>5</cod_estado_candidatura>
<data_aprovacao>2015-02-22</data_aprovacao>
<data_termo_aceitacao>2015-02-22</data_termo_aceitacao>
<aprov_inicial_custo_total>500000</aprov_inicial_custo_total>
<aprov_inicial_desp_publica>100000</aprov_inicial_desp_publica>
<aprov_inicial_fundo>400000</aprov_inicial_fundo>
<data_ultima_aprovacao>2015-02-22</data_ultima_aprovacao>
<aprov_custo_total>500000</aprov_custo_total>
<aprov_desp_publica>100000</aprov_desp_publica>
<aprov_fundo>400000</aprov_fundo>
<exec_custo_total>500</exec_custo_total>
<exec_desp_publica>100</exec_desp_publica>
<exec_fundo>400</exec_fundo>
<exec_fundo_pago>200</exec_fundo_pago>
<exec_cont_nacional>0</exec_cont_nacional>
<exec_acresc_custo_total>0</exec_acresc_custo_total>
<exec_acresc_desp_publica>0</exec_acresc_desp_publica>
<exec_acresc_fundo>0</exec_acresc_fundo>
<exec_acresc_fundo_pago>0</exec_acresc_fundo_pago>
<exec_acresc_cont_nacional>0</exec_acresc_cont_nacional>
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<forma_financ_sub_nao_reemb>false</forma_financ_sub_nao_reemb>
<forma_financ_sub_reemb>false</forma_financ_sub_reemb>
<forma_financ_inst_financ>false</forma_financ_inst_financ>
<exec_apoio_art67_reemb_esp_amort_custo_total>0</exec_apoio_art67_reemb_esp_a
mort_custo_total>
<exec_apoio_art67_reemb_esp_amort_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art67_reem
b_esp_amort_custo_total_acresc>
<exec_apoio_art67_tab_normalizadas_custo_total>0</exec_apoio_art67_tab_normal
izadas_custo_total>
<exec_apoio_art67_tab_normalizadas_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art67_tab
_normalizadas_custo_total_acresc>
<exec_apoio_art67_montantes_fixos_custo_total>0</exec_apoio_art67_montantes_f
ixos_custo_total>
<exec_apoio_art67_montantes_fixos_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art67_mont
antes_fixos_custo_total_acresc>
<exec_apoio_art67_financ_taxa_fixa_custo_total>0</exec_apoio_art67_financ_tax
a_fixa_custo_total>
<exec_apoio_art67_financ_taxa_fixa_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art67_fin
anc_taxa_fixa_custo_total_acresc>
<exec_apoio_art14_custo_total>0</exec_apoio_art14_custo_total>
<exec_apoio_art14_custo_total_acresc>0</exec_apoio_art14_custo_total_acresc>
<projecto_auxilios_estatais>false</projecto_auxilios_estatais>
<inst_financeiro>false</inst_financeiro>
<grande_projecto>false</grande_projecto>
<projecto_ppp>true</projecto_ppp>
<projecto_gerador_receitas>false</projecto_gerador_receitas>
<mont_verif_sede_reembolso>0</mont_verif_sede_reembolso>
<mont_verif_objecto_verif_doc>0</mont_verif_objecto_verif_doc>
<mont_verif_custo_total_controlado>0</mont_verif_custo_total_controlado>
<mont_verif_sede_reembolso_acresc>0</mont_verif_sede_reembolso_acresc>
<mont_verif_objecto_verif_doc_acresc>0</mont_verif_objecto_verif_doc_acresc>
<mont_verif_custo_total_controlado_acresc>0</mont_verif_custo_total_controlad
o_acresc>
</Operacao>
</Ped_Cert_Despesa_Lista_Projecto>
<Ped_Cert_Despesa_Adiantamento>
<Adiantamento>
<cod_operacao>POSEUR-02-0601-FEDER-000003</cod_operacao>
<designacao_operacao>Candidatura de Teste</designacao_operacao>
<data_aprovacao>2015-02-22</data_aprovacao>
<num_ordem_pagamento>SEUR-333</num_ordem_pagamento>
<data_pagamento>2015-04-22</data_pagamento>
<montante_adiantamento>30</montante_adiantamento>
<ref_garantia>GARANTIA</ref_garantia>
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<mont_adiant_3_anos_apos_pagamento>0</mont_adiant_3_anos_apos_pagamento>
<mont_adiant_n_coberto_3_anos_n_term>30</mont_adiant_n_coberto_3_anos_n_term>
<mont_adiant_n_coberto_3_anos_term>0</mont_adiant_n_coberto_3_anos_term>
</Adiantamento>
<Adiantamento>
<cod_operacao>POSEUR-04-2215-FEDER-000001</cod_operacao>
<designacao_operacao>Candidatura de Teste
2</designacao_operacao>
<data_aprovacao>2015-02-22</data_aprovacao>
<num_ordem_pagamento>SEUR-444</num_ordem_pagamento>
<data_pagamento>2015-04-22</data_pagamento>
<montante_adiantamento>100</montante_adiantamento>
<mont_adiant_3_anos_apos_pagamento>100</mont_adiant_3_anos_apos_pagamento>
<mont_adiant_n_coberto_3_anos_n_term>0</mont_adiant_n_coberto_3_anos_n_term>
<mont_adiant_n_coberto_3_anos_term>100</mont_adiant_n_coberto_3_anos_term>
</Adiantamento>
</Ped_Cert_Despesa_Adiantamento>
<Ped_Cert_Despesa_Inst_Financ>
<InstrumentoFinanceiro>
<cod_operacao>POSEUR-02-0601-FEDER-000003</cod_operacao>
<designacao_operacao>Candidatura de Teste</designacao_operacao>
<designacao_if>INST FINCAN</designacao_if>
<exec_custo_total>10</exec_custo_total>
<exec_desp_publica>5</exec_desp_publica>
<exec_fundo>5</exec_fundo>
<pag_cap_prop_custo_total>0</pag_cap_prop_custo_total>
<pag_cap_prop_desp_publica>0</pag_cap_prop_desp_publica>
<pag_cap_prop_fundo>0</pag_cap_prop_fundo>
<pag_emprestimo_custo_total>0</pag_emprestimo_custo_total>
<pag_emprestimo_desp_publica>0</pag_emprestimo_desp_publica>
<pag_emprestimo_fundo>0</pag_emprestimo_fundo>
<pag_bonif_juros_custo_total>0</pag_bonif_juros_custo_total>
<pag_bonif_juros_desp_publica>0</pag_bonif_juros_desp_publica>
<pag_bonif_juros_fundo>0</pag_bonif_juros_fundo>
<pag_contrib_premio_garantia_custo_total>0</pag_contrib_premio_garantia_custo
_total>
<pag_contrib_premio_garantia_desp_publica>0</pag_contrib_premio_garantia_desp
_publica>
<pag_contrib_premio_garantia_fundo>0</pag_contrib_premio_garantia_fundo>
<pag_rec_aut_cont_garantia_custo_total>0</pag_rec_aut_cont_garantia_custo_tot
al>
<pag_rec_aut_cont_garantia_desp_publica>0</pag_rec_aut_cont_garantia_desp_pub
lica>
<pag_rec_aut_cont_garantia_fundo>0</pag_rec_aut_cont_garantia_fundo>
<pag_reemb_custo_total>10</pag_reemb_custo_total>
<pag_reemb_desp_publica>5</pag_reemb_desp_publica>
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<pag_reemb_fundo>5</pag_reemb_fundo>
</InstrumentoFinanceiro>
</Ped_Cert_Despesa_Inst_Financ>
</PedidoCertificacao>
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5. Tabelas Domínio
Ver Anexo I do Balcão 2020
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