
Cancelamento do apoio financeiro 

0 Conselho Administrative do FRP pode cancelar a 
concessao de apoio financeiro, quando se verifique 
uma das seguintes situac;:6es: 

• Prestac;:ao de falsas declarac;:6es e informac;:6es ou
uso de outros meios ilicitos por parte da
administrac;:ao requerente para obtenc;:ao do
apoio financeiro;

• Uso do montante de apoio financeiro concedido
para obras ou fins diferentes dos fixados no
despacho de concessao;

• Sempre que o cancelamento seja solicitado pela
administrac;:ao requerente.

Efeitos do cancelamento do apoio 
financeiro 

1. 0 cancelamento da concessao de apoio financeiro
implica, para a administrac;ao requerente, a
restituic;ao do apoio financeiro concedido, no
prazo de 30 dias a contar da data de notificac;ao.

2. 0 cancelamento da concessao de apoio financeiro
efectuado por prestac;ao de falsas declarac;oes e
informac;oes ou uso de outros meios ilfcitos por
parte da administrac;ao requerente para obtenc;ao
do apoio financeiro, nao isenta os membros da
administrac;ao requerente da responsabilidade
civil ou criminal em que hajam incorrido e implica
a impossibilidade da administra亞o do respectivo
condomfnio se candidatar a concessao de novo
apoio financeiro, no prazo de dois anos a contar
da data do cancelamento.

Cobranfa coerciva 

Ha lugar a cobranc;a coerciva pela Repartic;ao das 
Execuc;oes Fiscais da Direcc;ao dos Servic;os de Financ;as 
quando se verifique o incumprimento por parte, da 
administrac;ao requerente,da restituic;ao do montante 
do apoio financeiro em dfvida, no pedido de 
cancelamento da concessao. 
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Para mais informa�es ou consultas, por 
favor contacta o Instituto de Habitafi:iio: 

Enderei;o : Estrada do Canal dos Patos, n.º220,

                    Edifício Cheng Chong, R/C L,Macau

Telefone: 

Fax: 

E-mail:

Website:

2859 4875 

2830 5909 

info@ihrn.gov.rno 

http://www.ihrn.gov.rno 
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Fundo de Reparalj:aO Predial 

Plano de Apoio Financed para Repara io e
Edific10s 
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