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Circu lar n.e 4/sNc_AP | 2OL9

DESTINATÁRIOS: Todos os serviços da Administração Direta do Governo Regional da Madeira e

Serviços e Fundos Autónomos

ASSUNTO: CoNTABTLTZAçÃO DE SUBSíD|OS CONCEDTDOS

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
concedidos pela Região Autónoma da Madeira, pelos serviços da Administração Pública
Regional e Serviços e Fundos Autónomos.
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I. ENQUADRAMENTO

t. A presente Circular vem estabelecer os procedimentos referentes à contabilização

de subsídios concedidos pelos serviços da Administração Direta do Governo

Regional da Madcira c dos Scrviços c Fundos Autónomos.

2. Anualmente, no Decreto legislativo regional que aprova o Orçamento da Região

Autónoma da Madeira o Governo Regional da Madeira fica autorizado a conceder

sr-rbsíclios dentro dos limites e nos setores estahelecidos neste Diploma.

3. Todos os subsídios carecem de parecer prévio da Vice-Presidência e devem ser

publicitados no JORAM, com as exceções legalmente previstas no Diploma que

aprova, anualmente, o Orçamento Regional.

4. Compete à Direção Regional do Orçamento e Tesouro a emissão do parecer prévio

antes da concessão e quantificação do subsídio a conceder.

5. Os subsídios concedidos e a contabilizar pelo Governo Regionalda Madeira são nas

formas mais variadas enquadrados ao abrigo da NCP 14 - Transações sem

contra p restação.

6. Os subsídios concedidos são enquadrados como subsídios com ou sem condições,

reembolsáveis ou não.

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

clarificar os procedimentos que cada um dos serviços envolvidos deve cumprir para

o correto e tempestivo reconhecimento contabilístico para cada uma das situações

elencadas na presente Circular.

8. É nula a concessão de subsídios prevista com omissão de quaisquer formalidades

exigíveis.

il. suBsíDros NÃo REEMBOLSÁVE|S COM CONDTçÕES

9. Quando uma entidade concede um subsídio este deve ser reconhecido da seguinte

forma: a crédito na conta 202- Credores por transferências e subsídios nõo
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reembolsóveis concedidos por contrapartida a débito na conta 287L-

Tronsferências e subsídios concedidos com condições.

L0. Posteriormente, quando a entidade a quem foi concedido o subsídio cumprir as

condições contratuais, o valor registado na conta 2877- Tronsferêncios e subsídios

concedidos com condições é creditado por contrapartida do reconhecimento dos

gastos incorridos na seguinte rubrica: 60 - Tronsferências e subsídios concedidos,

conforme a sua natureza.

11. Quando os subsídios atribuídos estão à discricionariedade da Região até ao seu

recebimento, a despesa é reconhecida apenas quando é paga.

L2. Caso contrário a despesa é reconhecida quando as condições para atribuição do

subsídio são cumpridas pela contraparte e essa situação foi comunicada ao

Departamento do Governo Regional que concedeu o apoio.

13. Considera-se que esta comunicação é realizada à entidade concedente pela

entidade beneficiária quando esta última demonstra o cumprimento das

d isposições contratuais.

ilr. suBsíDros NÃo REEMBoLSÁvEts sEM coNDtçõEs

14. A contabilização de subsídios não reembolsáveis sem condições processa-se de

forma análoga ao descrito nos pontos 9 e/ou 10 desta Circular, conforme o caso,

com exceção de que o valor a débito é imediatamente reconhecido como um gasto

operacional.

rv. suBsíDros REEMBoLsÁvels sEM coNDtçõEs

15. A contabilização de subsídios reembolsáveis não afeta a demonstração de

resultados da entidade concedente. Os lançamentos são realizados apenas através

de contas de balanço da entidade designadamente: a crédito na conta í2-

Depósitos à ordem por contrapartida a débito na conta 203 - Devedores por

empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis.
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v. TNcUMPRTMENTO DAS DISPOSIçÕES CONTRATUAIS

l-6. No caso da entidade que atribui o subsídio detetar que a entidade beneficiária não

cumpriu as disposições contratualmente assinadas deverá pedir a restituição do

apoio concedido.

l-7. Nos casos de tal acontecer os lançamentos contabilísticos serão os seguintes: a

ciébito na conta 205 - Devedores por devolução de transferêncios e subsídios por

contrapartida a crédito da conta 2877 - Tronsferências e subsídios concedidos com

condições ou conto 60 - Transferências e subsídios concedidos (caso o subsídio já

tenha sido atribuído).

18. Caso o valor já tivesse sido registado na conta 60 - Tronsferêncios e subsídios

concedidos, em exercícios anteriores, a conta a creditar seria a 78874 - Devolução

de transferências concedidas por incumprimento.

vt. suBsíDros ruÃo vrolETÁRlos

19. Um subsídio das entídades públicas pode tomar a forma de transferência de um

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

Nestas circunstâncias deverá ser utilizado o justo valor do ativo não monetário e

quer o subsídio quer o ativo quer o passivo devem ser contabilizados por esse justo

valor. No caso em este não possa ser determinado com fiabilidade, tanto o ativo

como o subsídio deverão ser registados por uma quantia nominal.

20. Para a correta contabilização importa conhecer as especificações estabelecidas ou

a estabelecer no acordo de transferência, nomeadamente se a transferência é a

título definitivo ou temporário e se existem restrições ou condições nos ativos a

transferir.

A título exemplificativo informa-se que se a transferência for a título temporário

quer a entidade cedente deve utilizar a conta 5977 - Tronsferêncios de otivos

obtidos para o desreconhecimento tendo como contrapartida a crédito a conta

apropriada da classe 4.
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Já se for uma transferência a título permanente a conta a utilizar por parte da

entidade cedente deverá ser utilizada a conta 6882 - Donativos.

21". 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, tomando em consideração que a NCP 5 impõe restrições à revalorização de

ativos e que a NCP 22 pressupõe a eliminação das transações intra grupo,

considera-se que nas transações sem contraprestação entre entidades do grupo

público a entidade cedente deverá desreconhecer os ativos pelas quantias

escrituradas na sua contabilidade e a entidade recetora deverá reconhecê-los pelas

quantias escrituradas (líquidas) que constavam na contabilidade da entidade

cedente, evitando assim quer a possibilidade deste mecanismo ser utilizado para

contornar as restrições à revalorização de ativos, quer os custos associados à

eliminação das operações intra grupo para elaboração das contas consolidadas.

Caso a entidade cedente não tenha contabilidade financeira então a entidade

recetora deverá reconhecer os ativos pelo VPT, no caso dos imóveis, ou pelo justo

valor à data de aquísição, para os restantes ativos.>

vil. ENTRADA EM V|GOR E OUTRAS DrSpOStçõES

22.A presente circular não dispensa a leitura do Manual de lmplementação, bem

como, do Manual de Contabilidade e Relato já publicado pela Direção Regional do

Orçamento e Tesouro.

23. Qualquer dúvida relativamente à aplicação desta Circular deve ser remetida para

a DROT através do seguinte endereço de correio eletrónico:
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24.Esta circular entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação

Direção Regional do Orçamento e Tesouro, 16 de setembro de 2019.
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