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CIRCULAR
N.º2/ORÇ/2004

Destinatários: Todos os serviços da administração pública regional

ASSUNTO: CONTABILIZAÇÃO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS NA RAM.

O Instituto de Gestão de Fundos Comunitários e o Fundo de Gestão para Acompanhamento dos

Programas de Formação Profissional são os serviços dotados de autonomia administrativa e

financeira que, de uma forma geral, coordenam os fundos comunitários na Região Autónoma da
Madeira.

O Decreto-Lei n.º 26/92, de 14 de Fevereiro de 2002, veio, por outro lado, estabelecer um novo

regime jurídico dos códigos de classificação económica das receitas e das despesas públicas e
estipular códigos distintos para as “Operações extra-orçamentais”, nomeadamente o capítulo 17 na

receita e o agrupamento 12 na despesa. Tratam-se dos novos códigos da classificação económica

que abrangem os registos a débito e a crédito, sem qualquer impacto orçamental, tendo apenas
expressão na tesouraria dos serviços da administração pública.

Neste âmbito e com vista a permitir uma adequada contabilização dos fluxos dos fundos

comunitários na Região entre os diferentes SFA, os registos referentes às entradas e às saídas

dessas verbas  passam a ser contabilizados nos seguintes moldes:

1. As verbas provenientes da União Europeia que dão entrada no IFC ou no FGAPFP e que se

destinem a outras entidades públicas (serviços, institutos e fundos autónomos, serviços simples
e serviços dotados de autonomia administrativa), que não os SFA referidos, darão entrada e

serão contabilizadas no capítulo 17 e grupo 05, do código de classificação económica das
receitas, 17.05 - Recursos próprios de terceiros.
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Posteriormente esses mesmos SFA, mediante a apresentação dos respectivos documentos
comprovativos, procederão ao registo dessas saídas no agrupamento 12 e subagrupamento 05,

do código de classificação económica das despesas, 12.05 - Recursos próprios de terceiros.

2. Os serviços, institutos e fundos autónomos que recebem então essas verbas comunitárias devem

proceder à sua orçamentação contabilizando-as nos códigos de classificação económica da
receita dos seus orçamentos privativos, nomeadamente no capítulo 06 e grupo 09 ou no capítulo

10 e grupo 09, consoante respeitem a transferências correntes ou de capital.

Posteriormente procedem à passagem dessas receitas pela tesouraria do Governo da RAM,
através do mecanismo de Contas de Ordem, conforme se apresenta na Circular nº 1/2004 –

DROC/SRPF, antes de serem aplicadas no financiamento de despesas, no âmbitos programas de
investimentos do Plano dos diferentes SFA. Contabilizam-se então nos respectivos códigos de

classificação económica das despesas dos seus orçamentos privativos.

Esta contabilização dos fundos comunitários a nível das receitas e das despesas orçamentais
aplica-se, evidentemente, quer ao IFC, quer ao FGAPFP, quando se tratem de transferências

comunitárias para programas de investimentos do Plano inseridos nos seus orçamentos
privativos.

Funchal e Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade, 15 de Janeiro de 2004.

O DIRECTOR REGIONAL,

João Machado


