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Através da presente Circular lnterna, aprovada pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente do Governo

Regional são divulgadas as instruções relativas às regras para contabilização de subsídios
recebidos pelos serviços da Administração Direta do Governo Regional da Madeira e Serviços

e Fundos Autónomos.
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I. ENQUADRAMENTO

1. Consideram-se transferências influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de

serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

2. As transferências inclnem as transferências financeiras, subsídios, perdões de dívidas,

multas e outras penalidades, legados, ofertas, doações e bens e serviços em espécie.

Todos estes itens têm como caraterística comum o facto de transferirem recursos de uma

entidade para outra sem haver em troca um valor aproximadamente igual, e que não são

impostos.

3. Esta circular tratará apenas da contabilização dos subsídios recebidos pelos serviços da

Administração Direta do Governo Regional da Madeira e Serviços Fundos Autónomos.

4. Os subsídios recebidos e a contabilizar pelo Governo Regional da Madeira são nas formas

mais variadas enquadrados ao abrigo da NCP L4 - Transações sem contraprestação em

conjugação, por aplicação subsidiária, cla NCRF 22 - Subsídios e Outros Apoios das

Entidades Públicas.

5. Os subsídios recebidos são enquadrados como subsídios com ou sem condições,

reembolsáveis ou não, ao funcionamento e ao investimento'

6. Para o efeito, e de forma a uniformizar procedimentos, esta Circular lnterna vem clarificar

os procedimentos que cada um dos serviços envolvldos deve cumprir para o correlo e

tempestivo reconhecimento contabilístico para cada uma das situações elencadas na

presente circular.

il. suBsÍDros Ao INVESTIMENTO COM CONDIçÕES

a) RECONHECIMENTO DE UM ATIVO RELATIVO A UM SUBSÍD|O A

RECEBER ASSOGIADO AO INVESTIMENTO E COM CONDIçOES

7. Os subsídios recebidos só devem ser reconhecidos após existir segurança de que:

o A entidade que o recebe irá cumprir as condições a ele associadas;
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http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/SNC_AP/Instrumentos%20Contabilisticos/NCP_14.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/snc/2016/normas%20com%20retifica%C3%A7%C3%A3o/NCRF_22.pdf
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a Os subsídios são recebidos.

8. Considera-se haver segurança razoável que a entidade cumprirá as condições quando

esta assina como contraparte um protocolo, contrato-programa ou outro instrumento

vinculativo.

9. Considera-se que existe segurança razoável que o subsídio irá ser recebido quando a

candidatura é aprovada pela entidade gestora dos fundos comunitários ou de quaisquer

outros benefícios que venha a receber.

10. O reconhecimento do direito ao recebimento é o seguinte: registo a débito na da conta

207- Devedores por transferêncios e subsídios não reembolsáveis obtidos por

contrapartida a crédito da conta 593 - Transferências e subsídios de capital.

11. Caso as condições para o seu recebimento ainda não estejam cumpridas o registo na

conta 593 -Transferêncios e subsídios de copitoldeverá ser substituído pela conta 2822

- Tronsferêncios e subsídios de capital obtidos com condições. Este movimento poderá

ocorrer quando o recebimento do subsídio seja antecipado.

L2. Para as entidades que utilizem GeRfiP todos os passos a seguir relativamente à

contabilização de subsídios poderão ser seguidos através do seguinte Manual:

https://www.serfip.eerall.pt/Lists/Repositorv/F1O.01.06.08.00 MU Subsídios%20ao%2

0lnvestimento. pdfl.

b) TMPUTAçÃO A RESULTADOS

13. Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis

devem ser inicialmente reconhecidos nos capitais próprios e, subsequentemente:

o Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis amortizáveis

devem ser imputados numa base sistemática como rendimentos de forma que sejam

balanceados com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem;

o Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis devem ser mantidos nos

capitais próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar

1 De notar que os lançamentos sugeridos e explicados no Manual ainda se referem ao POCP dado o GeRFiP ainda
trabalhar com uma submáscara.
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qualquer perda por imparidade.

14. Os subsídios relacionados com ativos depreciáveis deverão ser reconhecidos como

rendimento durante os períodos e na proporção em que a depreciação ou amortização

desses ativos é reconhecida.

L5. Para que tal aconteça dever-se-á dar a passagem, no caso de empreitadas por exemplo,

à utilização do ativo subjacente (findo o reconhecimento em ativos em curso).

16. No caso dos subsídios relacionados com ativos não depreciáveis, estes podem requerer

o cumprimento de certas obrigações e serão então reconhecidos como rendimento

durante os períodos que suportam o custo de satisfazer essas obrigações. É o caso, por

exemplo, de um subsídio atribuído pela transferência de um terreno, o qual pode estar

condicionado pela construção de um edifício no local, caso em que poderá ser apropriado

reconhecê-lo como rendimento durante a vida útil do edifício.

ilt. suBsíDros Ao TNVESTIMENTO SEM CONDIçÕES

17. Quando o subsídio a atribuir não tenha como contrapartida qualquer obrigação

contratual a ser cumprida e, essa transferência, seja a título definitivo então o ativo

transferido deverá ser mensurado ao justo valor a débito pela conta 207- Devedores por

tronsferêncios e subsídios nôo reembolsáveis obtidos por contrapartida a crédito da conta

593 - Tronsferêncios e subsídios de capitol.

18. A imputação a rendimento irá ocorrer de forma análoga a descrita no ponto ll b) desta

Circula r.

IV.IMPUTAçÃO DAS RECEITAS RELATIVAS AOS SUBSíDIOS REFERENTES A

SERV|çOS TNTEGRADOS RELATIVAS A SUBSíDIOS AO INVESTIMENTO

1"9. O controlo do recebimento dos valores referentes a subsídios dos serviços integrados do

Coverno Regional da Madeira ó fcito pcla Dircçõo Rcgional do Orçamento e Tesouro.

20. Dado que esta imputação é feita pela DROT os diversos serviços do Governo Regional da

Madeira deverão preencher o mapa I - Mapa de subsídios ao lnvestimento: Controlo das

Verbas recebidas, anexo a esta Circular, e enviá-lo, por correio eletrónico para o seguinte

endereço, da DROT, especialmente criado para o efeito: subsidios@modcira.gov.pt..
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V. SUBSíDIOS NÃO MONETÁRIOS

21. Um subsídio das entidades públicas pode tomar a forma de transferência de um ativo não

monetário, tal como terrenos ou outros recursos, para uso da entidade. Nestas

circunstâncias é usual avaliar o justo valor do ativo não monetário e contabilizar quer o

subsídio quer o ativo por esse justo valor. Caso este não possa ser determinado com

fiabilidade, tanto o ativo como o subsídio serão de registar por uma quantia nominal.

22. Para o caso de transferências por períodos transitórios a entidade recetora deverão

utilizar a conta 5971 - Tronsferências de otivos obtidos para o reconhecimento dos ativos

em causa, por contrapartida a débito da conta adequada da classe 4.

23. No caso de se tratarem de duas entidades do grupo público (Administrações Públicas) e,

como tal, sujeitas ao previsto na NCP 22 - Demonstrações financeiras consolidadas, nos

termos da alínea c) do parágrafo 23 reescrevemos a FAQ n.e 30 da Comissão de

Normalização Contabilística, de 2 de janeiro de 2018: <<Assim sendo, tomondo em

consideroçõo que a NCP 5 impõe restrições à revalorizoçdo de otivos e que o NCP 22

pressupõe o eliminoção dos tronsoções intro grupo, considera-se que nqs transoções sem

controprestaçõo entre entidodes do grupo público o entidade cedente deveró

desreconhecer os ativos pelas quontios escriturodos no sua contobilidode e o entidode

recetoro deveró reconhecê-los pelas quontias escriturodos (líquidos) que constqvom no

contobilidode da entidade cedente, evitondo ossim quer a possibilidode deste mecanismo

ser utilizodo poro contornor os restrições à revalorizoçõo de ativos, quer os custos

associodos à eliminaçõo das operações intro grupo poro eloboroção dos contos

consolidodas.

Coso o entidade cedente não tenho contobilidode finonceiro entõo o entidode recetoro

deverá reconhecer os otivos pelo VPT, no cqso dos imóveis, ou pelo justo valor ò data de

aquisição, poro os restontes otivos.>>

VI. SUBSÍDIOS REEMBOLSÁVEIS

24. Os subsídios reembolsáveis são valores recebidos de terceiros a uma taxa bonificada ou

sem juros que deverão ser reembolsados numa data a acordar ou segundo um plano de ì
pagamentos a cumprir. 

-S ì
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http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/SNC_AP/Instrumentos%20Contabilisticos/NCP_22.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/SNC_AP/Instrumentos%20Contabilisticos/NCP_22.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/SNC_AP/Instrumentos%20Contabilisticos/NCP_5.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html
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25. Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos. Trata-se de um passivo

financeiro tal como previsto na NCP 1-8. A componente do juro implícita deve ser

reconhecida como subsídio.

26. Um subsídio que inicialmente se tenha considerado não reembolsável e se torne

reembolsável deve ser contabilizado como uma revisão de uma estimativa contabilística,

isto é, prospetivamente.

VII. SUBSíDIOS AO FUNCIONAMENTO NÃO REEMBOLSAVEIS COM
coNDrçÔES

27. Os subsídios ao funcionamento destinam a compensar as entidades públicas porgastos

ocorridos com subsídios dessa natureza.

28. Quando a entidade recebe o subsídio, após ter incorrido nos gastos que este visava cobrir,

deverá proceder ao registo deste recebimento na respetiva conta L2- Depósitos à Ordem

por contrapartida a crédito da conta 75 - Tronsferências e subsídios correntes obtidos.

29. Caso o recebimento tenha sido antecipado o registo deverá ser realizado a crédito na

2827- Transferências e subsídios correntes obtidos com condiçõet devendo ser imputado

a resultados à medida que os gastos vão sendo incorridos.

VIII. SUBSÍDIOS INCLUÍDOS EM EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS

30. Um empréstimo bonificado é um empréstimo recebido por uma entidade em condições

mais favoráveis que as praticadas no mercado. A parte do empréstimo que seja pagável,

juntamente com o pagamento de juros, é uma transação com contraprestação e deverá

ser contabilizada de acordo com a NCP 18 - lnstrumentos Financeiros.

31. Quando uma entidade receber um empréstimo de uma outra entidade para o qual não é

cobrado juros ou essa taxa é inferior à de mercado, deverá contabilizar esse diferencial

como um subsídio.

32. Assim, quando uma entidade avaliar que a diferença entre o preço de transação e o justo

valor do empréstimo no reconhecimento inicial é um rendimento sem contraprestação,

deve reconhecer esse valor (diferença entre o valor nominal do empréstimo e o seu justo

valor). Desta forma, quando o empréstimo é recebido o lançamento deverá ser o

seguinte: a débito na conta 72 -Depósitos à Ordem por contrapartida a crédito na conta
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204 - Credores por empréstimos bonificodos e subsídios reembolsóvers (Justo valor do

empréstimo) e a diferença na conta 2821 - Tronsferêncios e subsídios correntes obtidos

com condições.

33. Há medida que as condições referentes aos subsídios vão sendo cumpridas proceder-se-

á ao débito na conta 2821-- Transferências e subsídios correntes obtidos com condições

pelo reconhecimento do subsídio.

Tx.ENTRADA EM VIGOR E OUTRAS DrSpOSrçÕES

34. A presente circular não dispensa a leitura do Manualde lmplementação, bem como, do

Manual de Contabilidade e Relato já publicado pela Direção Regional do Orçamento e

Tesouro.

35. Qualquer dúvida na sua aplicação deverá ser remetida para o seguinte endereço de

correio eletrónico da Direção Regional do Orçamente e Tesouro:

s u bs i d i os @ m a de i ra. g ov. pt.

36. Esta circular entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Direção Regional do Orçamento e Tesouro,2 de setembro de 2019

O Diretor nal,
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MAPA DE SUBSíDIOS AO INVESTIMENTO

CONTROLO DAS VERBAS RECEBIDAS

PREENCHER PELA DIREçÃO REGIONAL DO ORçAMENTO E TËSOURO

PREENCHER PELO SERVIçO PROMOTOR DO INVESTIMENTO COF}NANCIÁVEL

PREENCHER PELA ENTIDADE BENEFICIÁRIA
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