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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E

PESCAS
DIREçAO REGIONAL DE PESCAS

COORDENADOR REGIONAL DO MAR 2O2O Data de Aprovação
70/0s12018

MEDIDA:
Regime de Compensação dos Custos Suplementares para os

Produtos da Pesca da Região Autónoma da Madeira

t. Enquadramento

Nos termos do disposto no art.e 21.s do Decreto-Lei n.e 137/201,4, a Autoridade de Gestão é

responsável, entre outras funções, pela implementação de um sistema adequado de validação
das despesas e exerce as funções estabelecidas no art.e 125.s do REG (CE) n.s t3O3/2O1-3, entre
as qua¡s, é responsável pelas verificações administrativas relativamente a cada pedido de
reembolso por parte dos beneficiáríos.

Na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e no Manual de Procedimentos do Mar 2020
encontram-se estabelecidos os procedimentos sobre as verificações administrativas a realizar
sobre os pedidos de pagamento.

Contudo, os controlos administrativos dos pedidos de pagamento apresentados no âmbito do
Regime de Compensação dos Custos Suplementares para os Produtos da Pesca da Região
Autónoma da Madeira e os respetivos controlos administratívos têm especificidades que

importa detalhar para assegurar uma verificação adequada da elegibilidade das despesas
apresentadas pelos beneficiários a pagamento e validadas em controlo administrat¡vo.

Neste contexto, deve ser assegurada a validação, e respetiva evidência, dos documentos que
efetivamente comprovam a expedição dos produtos da pesca e das quantidades produzidas e

decla radas pelo beneficiário.

Assim, os dados do "Mapa de Expedição", apresentados pelos operadores da transformação e

comercialização, que servem de base ao cálculo do montante do apoio a pagar, devem conter a

informação necessária para validar a elegibilidade das espécies, o enquadramento temporal da
transação, a forma de expedição e as quantidades escoadas. Toda a informação inscrita deve
ser suportada por documentos apresentados pelos beneficiários para validação em controlo
administrativo.

Por outro lado, a validação dos dados do "Mapa de Produção" apresentados pelos beneficiários
no âmbito da tipologia produção dos produtos da aquicultura, carece de muita documentação
e um complexo trabalho que só pode ser efetuado por técn¡cos com formação na área. Assim,
será necessário, a partir do ano de 20L8, que sejam apresentadas as faturas de venda desses
produtos de forma a se poder validar com maior facilidade as produçöes apresentadas,
passando o mapa de produção a ser um documento indicativo da produção.

2. Âmbito de aplicação

Neste enquadramento, e nos termos da alínea e) do n.s 2 e do n.e 4 do art¡go 4.s do Decreto-Lei
n.s')'59/201'4, de27 de outubro, considerando a especificidade da Medida, apenas aplicável nas
Regiões Ultraperiféricas, estabelecem-se, nos pontos seguintes, os procedimentos a ter em



conta na análise dos pedidos de pagamento apresentados no âmbito das submedidas abaixo
indicadas do Regulamento do Regime de Compensação dos Custos Suplementares para os
Produtos da Pesca da Região Autónoma da Madeira (RAM), aprovado pela Portaria n.e

249/2OL6, de 30 de junho, alterada pela Portaria n.e 305/20l-6, de 25 de agosto, pela portaria
n.s 93/2017 de 28 de março e pela Portaria n.e !56/20t8, de 9 de maio.

Tipologia de operações:

1,. Produção dos produtos da pesca;

2. Produção dos produtos da aquicultura;
3. Transformação e comercialização dos produtos da pesca;

4. Transformação e comercialização dos produtos da aquicultura;

3. Controlo Administrativo e Normativos Técnicos Aplicáveis

O controlo administrativo é efetuado num formulário de recolha on-line existente na área

reservada do portal do IFAP )týJ,ly-jhp_ÐI-. constando do Manual do IFAP "Registo do Controlo
Administrativo - Desenvolvimento Rural e Pescas (2020lr" , exemplos demonstrativos do

funcionamento da aplicação que se destinam a auxiliar o técnico analista no registo dos

controlos ad m i nistrativos.

Os procedimentos técnicos gerais a seguir constam do Manual do Procedimentos do MAR 2020

e da Norma de Procedimentos Externa do IFAP, Classificação - N.e PPG-044, relativa a pedidos

de pagamento.

A presente norma visa estabelecer os procedimentos técnicos específicos necessários à

realização dos controlos administrativos.

4. Controlo dos dados registados e dos documentos apresentados pelo beneficiário no

pedido de pagamento

4.1. Produção dos produtos da pesca;

- 
Existência de declaração emitida pela entidade gestora das lotas das Regiões

Autónomas, relativa à quantidade vendida por embarcações registadas na RAM, das

espécies elegíveis.

4.2. Produção dos produtos da aquícultura

- 
Existência de Mapas de produção;

E

- Mapa com as vendas da empresa devidamente comprovadas através de faturas ou

documento probatório equivalente e, caso necessário, convertidas em peso vivo;

4.3. Transformação e comercialização dos produtos da pesca

- 
Existência de declaração emitida pela entidade gestora da lota da Região Autónoma da

Madeira, relativa à quantidade de espécies elegíveis adquiridas pelo beneficiário,



resultante de capturas de navios registados nos portos das regiões autónomas
portuguesas.

- 
Existència de mapa de expedição.

- Quantidades convertidas em peso vivo;

4.4 Transformação e comercialização dos produtos da aquicultura

- 
Existência de Mapas de produção e mapa com as vendas da empresa devidamente
comprovadas através de faturas ou documento probatório equivalente e, caso

necessário, convertidas em peso vivo;

- Existência de balancete com as compras de produtos aquícolas, no caso de

comercializarem produtos aquícolas adquiridos a produtores aquícolas sediados na

RAM;

- Exístência de mapa de expedição.

- Quantidades convertidas em peso vivo;

Para todas as tipoloÊias:

- 
Correto preenchimento do pedido de pagamento.

- 
Existência de declarações a certificar a regularidade da situação contributiva e

tributá ria.

- Quantidades e espécies apresentadas no pedido de pagamento em conformidade com
as indicadas na candidatura.

- 
Cumprimento da elegibilidade temporal da operação.

- 
Cumprimento dos indicadores das metas e condicionantes estabelecidas em sede de
aprovação e nos termos de aceitação.

- 
Cumprimento das condições para o pagamento.

5. Controlo administrativo dos documentos apresentados pelo beneficiário

5.1 Produção dos produtos da pesca;

Nas operações apresentadas por operadores do setor da produção pesca, devem ser
validadas as espécies elegíveis e as quantidades constantes na declaração emitida pela
entidade gestora das lotas das Regiões Autónomas, apresentadas pelo beneficiário.

5.2. Produção dos produtos da aquicultura

Nas operações apresentadas por operadores do setor da produção aquícola, deverá ser
preenchido pelo beneficiário um mapa comprovativo da faturação da empresa em que
conste o n.e da fatura, a data da fatura, o comprador, a espécie, forma de apresentação,
quantidade e valor. Será feita uma amostra de 30 faturas.

A verificação dos documentos compreende os seguintes aspetos:

- Se a fatura emitida pelo beneficiário se encontra legalmente emitida, dispondo dos
elementos constantes do art.e 36,s do CIVA.



- 
Se a fatura inclui a discriminação do produto/espécie, quantidades e o respetivo preço
un itá rio.

- 
Se corresponde à pesagem na entrada do estabelecimento;

Serão consultados os inquéritos enviados à DGRM pelos titulares dos estabelecimentos
aquícolas, de acordo com o art.e 32e do DL n.e 4O/2OI7 de 4 de abril, verificando-se se a

produção/vendas corresponde à produção aí referida não podendo, em caso algum ser

superior à produção constante dos inquéritos.

5.3. Transformação e comercialização dos produtos da pesca e 5.4 Transformação e
comercialização dos produtos da aquicultura

Nas operações apresentadas por operadores do setor da transformação e comercialização,

o registo da expedição dos produtos através do preenchimento de mapa de expedição é
uma condição para a concessão do apoio.

Desta forma, a análise da totalidade dos documentos de suporte do mapa de expedição ou

parte desses documentos selecionados de acordo com os critérios indicados no ponto 6 é

indispensável, devendo para o efeito o beneficiário apresentá-los no âmbito do pedido de

pagamento.

A verificação dos documentos compreende os seguintes aspetos:

- 
Se os documentos (fatura do cliente emitida pelo beneficiário; fatura do transporte

emitida pela empresa transportadora ou agente oficial ao beneficiário) se encontram
legalmente emitidos, dispondo dos elementos constantes do art.e 36.s do CIVA.

- Se a fatura do cliente inclui a discriminação do produto/espécie, quantidades e o
respetivo preço unitário, com referêncía ao n.e de contentor no caso de transporte via

marítima, ou à carta de porte aéreo no caso de transporte aéreo.

- 
Se a fatura foi emitida em triplicado, caso contrário se existe a respetiva guia de

tra nsporte;

- 
Se a fatura do transporte marítimo e respetivos contratos ("Bill of Lading" - HBL, no caso

de transporte individual ou "Conhecimento de embarque" - BL, no caso de transporte

em "grupagem") incluem o n.e de contentor.

- Se a fatura do transporte aéreo inclui o "Air Way Bill" - AWB (Carta de Porte Aéreo),

documento que comprova o contrato de transporte aéreo celebrado entre a companhia

aérea ou agente de carga autorizado e o beneficiário.

- 
Se a data dos documentos tem ligaçâo e se encontram dentro do período de

elegibilidade da operação;

- 
Se os documentos atrás indicados têm ligação e correspondem ao declarado no mapa

de expedição.

Sempre que seja necessário para esclarecer informação constante daqueles documentos e

sempre que a faturação processada por computador contenha elementos manuscritos, devem

ser solicitadas informações adicionais.

Deverá ser igualmente verificado, no caso da transformação e comercialização dos produtos da

pesca, que as quantidades comercializadas para fora da Região Autónoma da Madeira em peso

vivo, não são, por espécie, superiores às adquiridas pelo beneficiário na lota da Região



Autónoma da Madeira, resultante de captura
autónomas portuguesas.

No caso da transformação e comercialização dos produtos da aquicultura, deverá ser verificado
que as quantidades comercializadas para fora da RAM não säo superiores às produzidas pelo

beneficiário. No caso da empresa beneficiária adquirir espécies aquícolas a outro produtor
aquícola sediado na RAM, deverá ser verificado que as quantidades a eles adquiridas,
adicionadas à sua própria produção, se for o caso, são inferiores ou iguais às comercializadas
para fora da RAM.

6. Seleção da amostra

No caso da produção dos produtos da aquicultura será feita uma amostra aleatória de 30

faturas, devendo-se considerar as de maior quantidade, abrangendo o maior período de tempo
possível, Caso o beneficiário apresente também candidatura para transformação e

comercialização dos produtos da aquicultura, na amostra deverão ser tidas em conta as faturas
para o mercado regional uma vez que as restantes serão objeto de análise na referida
ca nd idatu ra de tra nsfo rmação e come rcia lização.

No caso da transformação e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura, quando

o mapa de expedição contém mais do que 30 faturas de venda a verificação é efetuada com
base numa amostra aleatória, sobre o universo das faturas de venda que integram o mapa de

expedição,

Na seleção aleatória devem ser seguidos os seguintes critérios:

- Nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro, seleção de duas faturas de
maior valor, uma na primeira quinzena, outra na segunda quinzena;

- Nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, seleção de três faturas de
maior valor, uma no início do mês, outra a meio do mês e outra no final do mês;

- Sempre que a aplicação destes critérios não seja possível, o Técnico deverá justificar a sua

seleção, considerando sempre 30 faturas de maior valor, abrangendo o maior período de tempo
possível.

Se o Mapa de Expedição tiver 30 ou menos faturas, a análise incidirá sobre a totalidade dos
documentos.

O controlo administrativo incide na fatura de venda e nos respetivos documentos a ela ligados,
identificados na respetiva linha do mapa de expedição.

No decurso do controlo administrativo e sempre que forem identificados erros que sejam
materialmente relevantes (> =2 %) a amostra deverá ser alargada para a totalidade das faturas
de venda, ou seja, procede-se à verificação de 100% dos documentos de despesa apresentados.

7. Redução do apoio

o apoio solicitado pelo beneficiário está sujeito a redução, designadamente quando ocorram,
entre outras. as seguintes situações:

- Redução de quantidades elegíveis, por rateio;



- lnelegibilidade de quantidades e espécies declaradas;

- Duplicação de apoio;

- Existência de notas de crédito.

Os acertos são efetuados na Plataforma, separador "Validação Custos Forfetários", com a devida
justificação. No caso de rateio deverá ser registada a taxa de rateio.

8. Reg¡sto de elementos apresentados pelo beneficiário

As verificações dos elementos e documentos solicitados ao beneficiário devem ser registadas
no formulário do controlo administrativo e complementadas com as respetivas evidências
documentais, que devem ser digitalizadas e incluídas no controlo documental do controlo
administrativo.


