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   Pedido de Autorização 

para a Introdução de Alterações ao Plano Subsidiado 
Parte I: Informações gerais   

Pessoa /  
Instituição subsidiada: 

Associação de Juventude Sin Lok de Macau 

Nome do plano subsidiado (nome indicado no requerimento): 
Ano em que 

recebeu 
subsídio 

Item 1. Conferência "Planeamento dos Apoios à Educação" 2015 

Item 2. Espectáculo de dança “Estilo de Macau” 2015 

Item 3. Publicação do livro " Grandes Acontecimentos na Cidade Pequena – 

histórias entre mim e Macau" 
2014 

Contacto: 
Chan Sin 

Tel: 66654321 / 

28333333 

E-mail: happymacau@hotmail.com 

 

Parte II: Objecto de alteração (Nota 1)
 

(Por favor indique no seguinte mapa 

o código do item alterado, o código do objecto de alteração, o novo plano e o motivo de alteração) 

Código 
1 

Nova fonte de receita Código 
2 

Data de realização 

alterada 
Código 

3 

Organização / Co-organização 

alterada 

Código 
4 

Cancelamento do item 

apoiado 
Código 

5 

Não há correspondência com as regras de aplicação do subsídio 

concedido pela Fundação Macau 

Código 

do item 
alterado 

Código 
do 

objecto 
de 

alteração 

Novo plano Motivo de alteração Anexo 

Item 1 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

1. Taxa de inscrição: 

MOP5,000; 

2. Subsídio da DSEJ: 

MOP5,000; 

3. Data de realização: 6 

de Março de 2016. 

1. Será exigido aos participantes da Conferência o 

pagamento de uma taxa de inscrição para 

aumentar a taxa de assistência; 

2. O subsídio poderá preencher a lacuna financeira 

relativa à realização do evento; 

3. A Conferência é adiada porque o orador não 

pode comparecer na data inicialmente prevista. 

(por motivo de serviço) 

� 

Item 2 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

--- 

O Espectáculo foi cancelado por não se conseguir 

arrendar o espaço adequado. Assim, a parte do 

subsídio destinado a este evento é devolvida. 

(MOP5,000) 

� 

Item 3 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

1. A publicação do livro é 

adiada para Janeiro de 

2015; 

2. A tiragem passa a ser 

de 800 exemplares. 

Solicita-se autorização 

para que o valor do 

subsídio destinado a 

suportar unicamente as 

despesas de impressão 

1. A publicação do livro é adiada porque a 

revisão do livro não foi concluída 

atempadamente. 

2. O número de exemplares e o orçamento têm 

de ser ajustados conforme as receitas 

efectivas. 

� 

(Reservado à FM) 

Processo n.º _______________ 

Autorização n.º _____________ 

Reunião n.º ________________ 



 

(Versão Mar/2015) 

(MOP20,000) passe 

também a suportar as 

despesas de tipografia 

e revisão. 

※ Solicita-se que a Fundação Macau comunique o resultado do presente pedido por uma das seguintes vias: 【【【【���� SMS (n.º de telemóvel local: _________________); ���� E-mail ou ���� ofício (enviado para o endereço 

da correspondência indicado no requerimento inicial)】】】】. Anota-se que a Fundação Macau responderá por 

ofício ao pedido de autorização para a introdução das alterações dos códigos 4 e 5. 

 

       

___________________________ 

Assinatura da pessoa /  

instituição subsidiada 
(Nota 2)

 

 

____________________________ 

Carimbo da instituição 

_________________________ 

Data (ano/mês/dia) 

Nota 1. Antes de preencher este formulário, por favor leia com atenção as “Instruções para Preenchimento do 

Pedido de Autorização para a Introdução das Alterações ao Plano Subsidiado”. 

Nota 2. Quando se trata de uma instituição subsidiada, o signatário deve ser o respectivo responsável da Direcção 

(Presidente da Administração / Presidente da Direcção). 
 

Carimbo 

Associação de Juventude Sin 

Lok de Macau 

2015/03/10 


