
 
CIRCULAR  
N.º4/ORÇ/2005 

 
 
 
Destinatários: Todos os serviços da administração pública regional incluindo fundos e serviços 
autónomos. 
 
 
ASSUNTO: Formalidades exigidas para a atribuição de subsídios e outras formas de apoio 

pelo Governo Regional. 
 
 
O regime jurídico das formas de atribuição de apoios financeiros por parte do Governo Regional, 
encontra-se fixado no Capítulo IX, nos artigos 22.º a 25.º do Decreto Legislativo Regional n.º 
1/2005/M, de 18 de Fevereiro. 
 
Contudo, considerando o carácter genérico destas normas e podendo existir dúvidas sobre a sua 
aplicação, pretende-se com esta Circular uniformizar e esclarecer sobre o conjunto de critérios 
comuns a adoptar pela administração pública regional, no que diz respeito à aplicação prática das 
mesmas. 
 
Considerando que de acordo com a alínea c) do n.º1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 19/2003/M de 18 de Agosto, é da competência do Director Regional de Orçamento e 
Contabilidade, entre outras, controlar a execução do orçamento da Região e propor todas as 
medidas necessárias a uma correcta gestão orçamental; 
 
Considerando que a Circular nº 3/ORÇ/2000, de 7 de Junho que interpretava o regime jurídico das 
formas de atribuição de apoios financeiros por parte do Governo Regional, face às sucessivas 
alterações legislativas entretanto produzidas e ao esforço constante deste executivo na prossecução 
de medidas de controlo e rigor da despesa pública, ficou desactualizada, importa agora proceder à 
sua substituição, por uma Circular que visa implementar um procedimento mais exigente e rigoroso, 
mas de simples entendimento; 
 
Deste modo, e com a aprovação de Sua Ex.ª o Secretário Regional do Plano e Finanças, informa-se 
que ao abrigo do disposto no artigo 22º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2005/M, de 18 de 
Fevereiro a concessão de subsídios e outras formas de apoio no âmbito do quadro legal regional, 
deverá obedecer  aos seguintes requisitos gerais de ordem substancial e formal: 
 
 
1 - Requisitos substanciais: 
 

Fundamentação no interesse público1. 
Respeito pelos princípios da transparência2, da concorrência3 e da imparcialidade4. 

                                                
1 Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 

Janeiro, formula o princípio da prossecução do interesse público: “Compete aos órgãos administrativos 
prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos 
cidadãos”. 

2 A exigência legal da publicação deste tipo de actos visa simultaneamente responder ao direito à 
informação de todos os cidadãos e à necessidade de transparência  e boa fé da actividade administrativa. 

3 Neste sentido, ver o n° 1 do artigo 13º da Lei n.º 18/2003, de 1 de Junho, diploma que estabelece o 
regime geral da defesa e promoção da concorrência “1 - Os auxílios a empresas concedidos por um 



1.1.   Tipo de entidades: 
 

Entidades públicas e privadas. 
 
1.2.  Âmbito das acções: 

 
De desenvolvimento que visem a melhoria da qualidade de vida e contribuam para o 
desenvolvimento sustentável5 da Região; 
 
De acções e projectos de carácter socioeconómico, cultural, desportivo e religioso, que 
visem salvaguarda das tradições, usos e costumes, o património regional ou a promoção 
da Região Autónoma da Madeira. 

 
2 - Requisitos Formais  
 

2.1. Forma jurídica 
 

Os auxílios financeiros a conceder ao beneficiário, deverão revestir a forma de contrato-
programa ou de protocolo, de onde deve obrigatoriamente constar (ver anexo1): 
a) A identificação completa do beneficiário; 
b) Os objectivos; 
c) As finalidades específicas; 
d) As modalidades e as formas de auxílio (com quantificação da respectiva despesa, que 

ao abrigo do disposto no artigo 22º do Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Julho, e nº 2 do 
artigo 18º da Lei nº 28/92, de 1 de Setembro, só poderá ser autorizada quando 
devidamente inscrita, classificada e cabimentada); 

e) A forma de avaliação dos resultados alcançados (v.g: através da apresentação de um 
relatório financeiro, de actividades desenvolvidas ou de mera informação da 
consumação dos objectivos pretendidos). 

                                                                                                                                                            
Estado ou qualquer outro ente público não devem restringir ou afectar de forma significativa a 
concorrência no todo ou em parte do mercado.”  
 2 - A pedido de qualquer interessado, a Autoridade pode analisar qualquer auxílio ou projecto de 

auxílio e formular ao Governo as recomendações que entenda necessárias para eliminar os efeitos 
negativos desse auxílio sobre a concorrência 

3 - Para efeitos do disposto no presente artigo, não se consideram auxílios as indemnizações 
compensatórias, qualquer que seja a forma que revistam, concedidas pelo Estado como contrapartida 
da prestação de um serviço público;  

 
4 Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 

Janeiro: “No exercício da sua actividade, a Administração Pública deve tratar de forma justa e 
imparcial todos os que com ela entrem em relação.” Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves 
e J. Pacheco de Amorim, na 2.ª edição da obra intitulada “Código de Procedimento Administrativo”, 
inserem o seguinte comentário ao artigo aqui mencionado:“Na verdade, o dever de imparcialidade 
significa para a Administração — parte interessada nos resultados da aplicação da norma — que ela: a) 
deve ponderar, nas suas opções, todos os interesses juridicamente protegidos envolvidos no caso 
concreto, mantendo-se equidistante em relação aos interesses particulares; b) e deve abster-se de os 
considerar em função de valores estranhos à sua função(...).” 

5 Pretende seguir as orientações gerais elaboradas na Conferência de Joanesburgo em Setembro de 2002 
(Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável). Em 1989 o Relatório Brundtland – “O Nosso 
Futuro Comum” — assume um conceito formal de Desenvolvimento Sustentável: “Desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as 
suas próprias necessidades”. 



 
 

2 .2. Autorização 
 

Os apoios financeiros a conceder deverão ser previamente submetidos à apreciação do 
Secretário Regional do Plano e Finanças e autorizados mediante resolução devidamente 
fundamentada do plenário do Governo Regional. 

 
2.3. Publicitação 

 
Todos os apoios financeiros serão objecto de publicação no Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira. 

 
 

2.4.  Acompanhamento e avaliação 
 

A Secretaria Regional competente procede ao acompanhamento e fiscalização dos 
respectivos contratos-programa, devendo velar pelo cumprimento das obrigações 
assumidas pelos respectivos beneficiários. Compete aos referidos serviços possuir um 
registo informatizado dos respectivos auxílios, de onde conste, nomeadamente, a 
evolução dos respectivos aspectos financeiros, técnicos e legais. 

 
2.5.  Envio de documentação  
 

A entidade pública regional signatária do respectivo contrato-programa, deverá, no prazo 
máximo de 10 dias, enviar uma cópia devidamente assinada do respectivo documento 
jurídico à Secretaria Regional do Plano e Finanças.  

 
 
3- Subsídios e outras formas de apoio concedidos pelos serviços e fundos autónomos ( n° 1 do 
artigo 23º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2005/M, de 18 de Fevereiro)  
 
Estão abrangidos pelo disposto no artigo 22º do diploma supra mencionado e pela presente Circular, 
os subsídios e outras formas de apoio concedidos pela administração pública regional, incluindo os 
serviços e fundos autónomos. 
 
4- Subsídios e outras formas de apoio concedidos ao abrigo de legislação específica ( n° 2 do 
artigo 23º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2005/M, de 18 de Fevereiro) 
 
Os subsídios e outras formas de apoio concedidos ao abrigo de legislação específica, deverão 
respeitar o previsto no respectivo regime legal, os nº 3 a 6 do artigo 22.º do diploma supra referido e 
com as devidas adaptações, o disposto na presente Circular. 
 
 
Funchal, 8 de Julho de 2005. 
 
 

O Director Regional, 
 
 
 

Ricardo Rodrigues 
 
 



Em anexo: modelos-tipo de resolução do Conselho do Governo e de contratos-programa a celebrar 
com os beneficiários, que foram distinguidos em dois tipos (obras e actividades/projectos), e as 
minutas-tipo de alteração de contrato-programa e respectiva resolução, que são as seguintes: 
1. Obras 

- Documento A - Proposta Resolução – Tipo (Obras); 

- Documento B - Proposta Contrato-Programa – Tipo (Obras); 

2. Actividades ou Projectos 

- Documento C - Proposta Resolução – Tipo (Actividades ou Projectos); 

- Documento D - Proposta Contrato-Programa – Tipo (Actividades ou Projectos); 

3. Alteração de Contrato-Programa 

- Documento E - Proposta Resolução – Alteração - Tipo; 

- Documento F- Proposta Alteração de Contrato-Programa - Tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Para qualquer esclarecimento de dúvidas jurídicas ou financeiras, contactar, respectivamente: 

- DROC, Dr. Rolando Moreira, pelo telefone 291 212100 ext. 2042 ou e-mail 

rolandomoreira.srpf@gov-madeira.pt;  
- DRPF, Dra. Luísa Reinolds, pelo telefone 291 212170 ext. 2060 ou e-mail 
luisareinolds.srpf@gov-madeira.pt; 
 
 
 
 
 


