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ELEMENTOS REVISTOS 

 

 



 

 

  



 

Indicam-se as componentes da Conta da Região Autónoma da Madeira de 2018 (CRAM 2018) que carecem 
de correção, com identificação da componente, capítulo, página e parágrafo ou quadro: 

 

No Mapa I – Receitas do subsetor do Governo Regional, por classificação económica, 

Onde se lê: 

 
 
 
Deve ler-se: 

 
 
 

(unidade: euros)

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS

LEI 
ORÇAMENTAL

DLR n.º 2/2018/M
DLR nº 12/2018/M

E CRÉD. 
ESPECIAIS (Em 
unidades de euro)

SALDO EM 1 DE 
JANEIRO DE 2018

***
RECEITAS A 

COBRAR

RECEITAS 
LIQUIDADAS

RECEITAS 
ANULADAS

RECEITAS 
BRUTAS

REEMBOLSOS/
RESTITUIÇÕES 

RECEITAS 
LÍQUIDAS

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 

2018
***

RECEITAS A 
COBRAR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(6) (8)=(2)+(3)-(4)-(5)

RECEITAS CORRENTES

... ... ... ... ... ... ... ... ...

CAPÍTULO 06 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...

GRUPO 09 - Resto do mundo 
... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...
OUTROS ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... … ... ... ... ... ... ...

TOTAL GERAL ... ... ... ... ... ... ... ...

(unidade: euros)

DESIGNAÇÃO DOS RENDIMENTOS

LEI 
ORÇAMENTAL

DLR n.º 2/2018/M
DLR nº 12/2018/M

E CRÉD. 
ESPECIAIS (Em 
unidades de euro)

SALDO EM 1 DE 
JANEIRO DE 2018

***
RECEITAS A 

COBRAR

RECEITAS 
LIQUIDADAS

RECEITAS 
ANULADAS

RECEITAS 
BRUTAS

REEMBOLSOS/
RESTITUIÇÕES 

RECEITAS 
LÍQUIDAS

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 

2018
***

RECEITAS A 
COBRAR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(6) (8)=(2)+(3)-(4)-(5)

RECEITAS CORRENTES

... ... ... ... ... ... ... ... ...

CAPÍTULO 06 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...

GRUPO 09 - Resto do mundo 
... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...
OUTROS 598 125,00                - 469 176,11               - 469 176,11               - 469 176,11               -
... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... … ... ... ... ... ... ...

TOTAL GERAL ... … ... ... ... ... ... ...


