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REGIÃO AUTóNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANçAS E ADMINISTRAçÃO PÚBLrcA

DIREçAO REGIONAL DO ORçAMENTO E TESOURO

CIRCULAR

N,. 11/ORÇ/2015

DESTINATARIOS: Todos os serviços da administraçäo pública regional.

ASSUNTO: REGISTO DOS COMPROMISSOS E CÁLCULO DOS FUNDOS DISPONíVEIS.

A presente Circular, aprovada pelo Exm.' Sr. Secretário Regional das Finanças e da Administração

Pública, revoga a Circular n,' 2/0RÇ/2014 e divulga as instruções relativas à forma de registo e

acompanhamento dos compromissos e ao cálculo dos fundos disponíveis.

I_ REGRAS GERAIS

1. Nos termos do artrgo 5.o da Lei n! 812012, de 21 de fevereiro, "as entidades fêm

obrigatoriamente sistemas informáticos gue registam os fundos disponíveis, os compromissos, os

passiuos, as confas a pagar e os pagamenfos em atraso, especificados pela respetiva data de

vencimento", sendo que:

b) Fundos disponiveis - correspondem a verbas disponiveis a muito curto prazo;

c) Compromissos - são as obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do

fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condiçoes (ver alinea a) do artigo

3,0 da Lei n.o 812012;

d) Passivos - säo as obrigaçoes presentes da entidade provenientes de acontecimentos

passados, cuja liquidação se espera que resulte num exfluxo de recursos da enttdade que

incorporam benefTcios económicos;

e) Contas a pagar - correspondem ao subconjunto dos passivos certos, líquidos e exigiveis;

0 Pagamentos em atraso - säo as contas a pagar que permaneçam nessa situaçäo mais de

90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato,
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ou documentos equivalentes.

2. 0s compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal pela

entidade, como sejam:

a) A emissäo de ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente;

b)Assinatura de contrato, acordo ou protocolo.

3. Os compromissos podem também ter um caráter permanente e estar associados a pagamentos

durante um periodo indeterminado de tempo, nomeadamente salários, rendas, eletricidade ou

pagamento de prestaçöes diversas.

4. A autorização para a assunção de compromissos deve ser sempre precedida pela verificaçäo da

conformidade legal e da regularidade financeira da despesa, nos termos da Lei n." 812012 e

demais legislaçã0, sendo ainda de salientar que, de acordo com o artigo 18.o da Lei n.o 2Bl92, de

1 de setembro:

1- '(...) as dotações orçamentais consfiÍuem o limite mâximo a utilizar na realizaçâo das

despesas (..)'e que:

2-' (..) nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que além de ser legal, se enconfre

suficientemente discriminada no Orçamento da RAM, tenha cabimento no conespondente

credito orçamentale obedeça ao princípio da utilização por duodécimos, ressa/vadas, (...) as

exceçôes autorizadas por lei."

3-'(...) seja justifrcada quanto à sua economia, eficiência e efrcâcia".

e que:

"0s dirigentes, gestores e responsáveis pela contabilidade näo podem assumir compromissos

que excedam os fundos disponiveis (...)" - n.o 1 do artigo 5.0 da Lei n.o 812012.

5. Nos termos do n,o 3 do artigo 7.o do Decreto-Lei n." 12712012, de 21 de junho, "(...) nenhum

compromisso pode ser assumldo sem que tenham sido cumpridas as segurnfes condrções;

a) Verifrcada a conformidade legall e a regularidade financeird da despesa, nos termos da

1 Corresponde à prévia existência de lei que autorize a despesa.
2 Depende da inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação da despesa,
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lei;

b) Regrsfado no srsfema informâtico de apoio à execução orçamental;

c) Emitido um número de compromlsso válido e sequencial que é refletido na ordem de

compra, nota de encomenda ou documento equivalente.'

6. 0 Manual de procedimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA),

elaborado pela Direção Geral do Orçamento, e recentemente atualizado, constitui um

instrumento de apoio técnico à aplicação da Lei n.o 812012, alterada pela Lei n.o 2212015, de 17

de març0, pelo que aplica-se na íntegra, com as devidas adaptaçöes, a todos os serviços da

administração pública regional.

il - rNsrRUçÕES RELATTVAS À COHTAB|LEAçÃo DoS CoMPRoM|SSoS N0 STSTEMA

INFORMÁÏCO

7, Nos termos do manual de procedimentos da LCPA, elaborado pela Direção Geral do Orçamento,

todos os serviços, deveräo atender às seguintes regras relativamente ao registo dos

compromissos nos respetivos sistemas informáticos:

7.1. Registo do cabimento -os serviços devem obrigatoriamente cabimentartodas as despesas

prováveis, tendo como referência o orçamento anual da entidade liquido de cativos.

7.2. Registo do compromisso - o registo deve oconer o mais cedo possivel, em regra, pelo

menos três meses antes da data prevista de pagamento para os compromissos

conhecidos nessa data (exemplo: com a nota de encomenda, ordem de compra ou

documento equivalente).

7.3. 0 registo do compromisso deverá atender à natureza dos mesmos, devendo obedecer às

seguintes normas:

a) Compromissos afetos a despesas "permanentes" ou continuadas como salários ou

vencimentos, comunicações, água, eletricidade, rendas, contratos de fornecimentos anuais

ou plurianuais, transferências para despesas com o pessoal dos SFA, ou outras - o registo

deve ser entendido em relaçäo ao consumo de três meses e registados para esse período,

pelo menos três meses antes da data prevista de pagamento (ver manual página 14,

disponivel no endereço eletrónico
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u);
b) Compromissos afetos a despesas que não têm caráter permanente (ex: obras de reparaçã0,

aquisiçäo de equipamentos,,.,), sendo ou näo o seu pagamento faseado - o registo deve

efetuar-se pela totalidade da despesa do ano, Caso os fundos disponíveis não sejam

suficientes para acomodar estes contratos pode ser solicitado o aumento temporário dos

fundos disponíveis (art.o 4.o) antes da assunção dos compromissos,

8. Após o cálculo dos fundos disponiveis, quando o compromisso e assumido, nos termos do

capitulo I da presente Circular, e-lhe atribuido um número de compromisso único, sequencial e

automático, à medida que os mesmos são registados no sistema informático, independentemente

da orgânica a que pertence o serviç0, que deverá constar, obrigatoriamente, na nota de

encomenda (a emitir automaticamente pelo sistema informático), contrato ou documento

equivalente, conforme o estabelecido no artigo 5.0 da LCPA. As faturas devem fazer menção ao

n.o de compromisso, condiçäo previa para ser autorizado o pagamento (vd. artigo g,o da Lei n.o

812012, alterada pela Lei n! 2212015, de 17 de março),

9. Tendo em vista dar cumprimento ao n.o 3 do artigo 5.0 da LCPA e tendo em conta dificuldades

operacionais colocadas por fornecedores, sobretudo em contratos continuados (eletricidade,

água, comunicaçöes,...) as entidades devem proceder da seguinte forma:

a) Enviar aos fornecedores e entidades afins ofício com indicação dos números de

compromisso correspondentes aos fornecimentos em causa;

b) Colocar um carimbo com o número de compromisso respetivo (anteriormente comunicado

no oficio) quando a entidade receber o documento do fornecedor (fatura ou equivalente).

10. Os serviços näo podem assumir nem proceder ao registo dos compromissos sem cumprir com o

dispoSto nos n.os 4 e 5 do capitulo I da presente circular.

11, Sem o número de compromisso o contrato ou a obrigaçäo subjacentes säo considerados nulos.

12. Sempre que necessário o valor do compromisso deve ser retificado de modo a corresponder à

despesa realizada,

13,0 registo dos compromissos a que se refere o n.o 7.3,, alinea a), é prioritário em relaçäo aos
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demais, seguindo-se, por ordem de prioridades, os encargos de natureza financeira, os encargos

plurianuais, as despesas cofinanciadas e outros encargos,

14.0s primeiros cabimentos e compromissos do ano respeitam aos transitados do ano anterior

(cumpridas as exigências da LCPA no que respeita aos fundos disponiveis), pela seguinte

ordem:

a) Em primeiro lugar, os que tenham fatura ou documento equivalente associado, com data de

1 de janeiro de 201 2 a31 de dezembro de 2015 e necessariamente repoftados no mapa da

divida de 2015;

b) Em segundo lugar, os compromissos registados no ano transato sem fatura associada;

c) Por último, os deconentes de reescalonamento dos compromissos de anos futuros. Para

este efeito, os serviços deveräo atribuir no de compromisso a todos os contratos plurianuais,

com efeitos no ano económico de 201ô,

15, Atendendo ao prolongamento do ano económico de 2015, até B de janeiro de 2016, poderäo ser

assumidos novos compromissos, afetos ao ano de 2016, em momento anterior às regularizações

previstas no ponto anterior, desde que os mesmos respeitem a despesas que pela sua natureza

não podem ser interrompidas e desde que o serviço inclua declaração a atestar que dispöe de

dotação orçamental suficiente para regularizar os encargos referidos no ponto 14.

16, 0s compromissos resultantes de leis ou contratos já firmados e renovados automaticamente são

lançados nas contas-conentes dos serviços e organismos pelos respetivos montantes anuais, no

início de cada ano económico,

17,A assunção de compromissos de valor superior a 100.000 euros é sempre precedida de

autorização prévia do Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública.

18. A autorização prévia do Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública é
precedida de parecer do lDR, sempre que o compromisso esteja afeto a despesas incluidas em

investimentos do Plano.

19.0s pedidos de autorização prévia referidos no ponto anterior, caso não respeitem a encargos

plurianuais, devem ser acompanhados da seguinte informaçäo:

a) Descrição e fundamentação da despesa que possibilite análise da sua economicidade,
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eficiência e eficácia;

b) Fundamentação legal para assunçäo da despesa, que possibilite a análise da conformidade

legal, nos termos do n.o 5 do artigo 5,0, da Lei n.o 812012;

c) Declaração de cabimento para os encargos do ano.

20. Os compromissos referentes aos serviços e fundos autónomos e às entidades públicas

reclassificadas deverão ser enviados à Secretaria Regional das Finanças e da Administraçäo

Pública (SRF), acompanhados de parecer da Unidade de Gestäo (UG) da respetiva tutela, e do

solicitado nas alineas do ponto anterior,

21.Caso o encargo em análise respeite a despesas que pela sua natureza são continuadas ou

respeitantes à renovação de contratos, o pedido de autorizaçäo prévia deve ser acompanhado do

Mapa lV anexo à Circular n.'10/0RÇ/2015.

22. Todos os processos enviados à Direçäo de Serviços de Contabilidade, da Direçäo Regional do

Orçamento e Tesouro (DROT) deveräo obedecer ao estipulado na presente Circular.

ilr- TNSTRUçÕES RELATTVAS À CONTABTLEAçÃo DoS COMPRoMTSSOS PLURTANUATS

23. Os Compromissos Plurianuais conespondem aos compromissos que constituem obrigaçäo de

efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos económicos distintos do

ano em que o compromisso é assumido,

24.0s Compromissos Plurianuais só podem ser assumidos desde que sejam respeitadas todas as

normas relativas à assunção de compromissos.

25, De acordo com o determinado na LCPA a assunção de compromissos plurianuais implica que os

mesmos sejam registados previamente à respetiva autorizaçã0, na plataforma dos compromissos

plurianuais, utilizando para o efeito o Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP),

26, Nos termos do artigo 16.0 da LCPA, os planos de liquidação dos pagamentos em atraso que

gerem encargos plurianuais devem ser objeto de registo nos referidos suportes informáticos

centrais atrás referidos.
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27,0 lnstituto de Desenvolvimento Regional (lDR) efetua o acompanhamento, verificaçäo e gestão

do lançamento dos compromissos plurianuais referentes aos investimentos do Plano, na base de

dados dos compromissos plurianuais (SCEP), sendo responsável pela mesma e tomando todas

as medidas necessárias para a conformidade de todos os registos.

28.0 IDR promoverá ainda a articulação entre os elementos constantes da base de dados dos

compromissos plurianuais e os elementos constantes do PIDDAR.

29,0s compromissos plurianuais de todas as entidades da administração pública regional são objeto

de autorizaçäo prévia do Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, devendo

os respetivos pedidos ser enviados à DROT, acompanhados da seguinte informação:

a) Descriçã0, finalidade e fundamentação da despesa que possibilite análise da sua

economicidade, eficiência, eficácia e conformidade, nos termos do n.o 5 do artigo 5,0 da Lei

n.o 812012',

b) Demonstração do registo no SCEP, de acordo com o n.o 2 do artigo 6.0 da Lei n.o 812012,

alterado pela Lei n.o 2212015',

c) Declaração de cabimento para os encargos do ano e informação sobre cobertura em anos

seguintes (referência à inclusão no último PIDDAR aprovado);

d) Minuta da Poftaria de Repaftição de Encargos, se aplicável;

e) Mapa lll - Assunçäo de Compromissos Plurianuais, anexo à presente Circular;

f) 0s compromissos plurianuais referentes aos serviços e fundos autónomos e às entidades

públicas reclassificadas deverão ser enviados à DROT, acompanhados de parecer da UG da

respetiva tutela, e do solicitado nas alíneas anteriores;

g) Caso o compromisso plurianual respeite a despesas que pela sua natureza são continuadas

ou caso respeite à renovação de contratos (exemplo: alimentação escolas, transportes, etc),

o pedido de autorização prévia deve ser acompanhado do Mapa lV, anexo à Circular n,o

10/0Rç/2015

30. Nas situaçoes em que o valor global do encargo a assumir/adjudicar exceda o valor global

apresentado para efeitos de autorização prévia, antes da adjudicação, os serviços devem

enviar à DROT:

a) Justificaçã0, bem fundamentada, para o acréscimo do valor;
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b) Portaria de repartição de encargos ajustada com os novos valores, se aplicável;

c) Comprovativo de atualizaçäo do registo no SCEP;

d) lnformaçäo de cabimento,

31. Nas situações em que o valor global do encargo plurianual a assumir/adjudicar näo exceda o

valor global apresentado para efeitos de autorização prévia e em que seja necessária portaria de

repartição de encargos, antes da adjudicaçä0, os serviços devem enviar à DRor:

a) Portaria de repartição de encargos ajustada com os novos valores, nos casos aplicáveis;

b) Comprovativo de atualização do registo no SCEP,

32. Nas situaçöes näo abrangidas pelo ponto anterior, em que o valor global do encargo plurianual

a assumir/adjudicar não exceda o valor global apresentado para efeitos de autorizaçäo prévia, os

serviços devem enviar à DROT o comprovativo de atualização de registo no SCEP.

33. Os pedidos de reprogramaçäo de encargos plurianuais devem ser enviados à DROT

acompanhados da seguinte informação:

a) Descriçä0, finalidade e fundamentação da reprogramaçäo que possibilite análise da sua

economicidade, eficiência, eficácia e conformidade nos termos da legislaçäo em vigor;

b) Demonstraçäo do registo no SCEP, de acordo com o n.o 2 do artigo 6.0 da Lei n! 812012,

alterado pela Lei n.o 2212015;

c) Declaração de cabimento para os encargos do ano e informação sobre cobertura em anos

seguintes (referência à inclusão no último PIDDAR aprovado);

d) Minuta da Portaria de Repartiçäo de Encargos, se aplicável;

e) Mapa lll-A - Reprogramação de Compromissos Plurianuais, anexo à presente Circular,

34. Os compromissos plurianuais referentes aos serviços e fundos autónomos e às entidades
públicas reclassificadas deverão ser enviados à DROT, acompanhados de parecer da UG da

respetiva tutela, e do solicitado nas alineas anteriores.

35. Caso o compromisso plurianual respeite a despesas que pela sua natureza são continuadas ou

caso respeite à renovação de contratos (exemplo: alimentaçäo escolas, transportes, etc), o
pedido de autorização prévia deve ser acompanhado do Mapa lV anexo à Circular n.o

10/0Rç/2015.
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36, A autorização prévia do Secretário Regional das Finanças e da Administraçäo Pública é
precedida de parecer do lDR, sempre que o encargo plurianual esteja afeto a despesas

incluidas em investimentos do Plano,

37. 0 SCEP deve encontrar-se permanentemente atualizado, devendo ser efetuado o registo prévio

à autorizaçäo do encargo no estado "Novo em fase de apreciaçã0". Após autorização da

entidade competente, o organismo responsável, antes de iniciar a execuçäo financeira, deve
proceder à atualização da informação no sistema, no sentido do encargo passar ao estado "em

execuçã0",

38, As UG são responsáveis pela monitorizaçäo dos registos no SCEP, dos serviços da respetiva

tutela, devendo trimestralmente enviar à SRF a relaçäo atualizada dos encargos plurianuais de

todos os serviços incluidos na respetiva Secretaria Regional.

rv- FUNDoS DTSPONíVe|S 1rO¡

39. Nos termos do n,o 1 do artigo 7.0 do Decreto-Lei n." 12712012 todas as entidades, quer tenham

ou não pagamentos em atraso, devem determinar os fundos disponíveis o mais tardar até ao 5.o

dia útil de cada mês. Para o efeito, deverão elaborar o Mapa de Fundos Disponiveis, por
orgânica, conforme modelo em anexo (disponibilizado e elaborado nos termos do manual da

LCPA) e enviar o mesmo à respetiva UG.

40, Para efeitos do disposto no número anterior, os serviços simples e integrados do Governo

Regional, deverão considerar como Fundo Disponivel as verbas decorrentes da dotação conigida
liquida de cativos (duodecimo), relativa aos três meses seguintes (alínea i) do artigo 3.o da Lei n,o

812012, alterada pela Lei n! 2212015, de 17 de março). Só após a validaçäo da UG, poderão

assumir novos compromissos.

41. As entldades com pagamentos em atraso deverão observar o disposto no artigo B.o da LCPA,

para efeitos de cálculo dos fundos disponíveis.

42, A SRF atribuirá a cada Departamento do Governo Regional, no início de cada mês, uma dotaçäo
global de fundos disponiveis, afeta ao Orçamento de funcionamento normal e efetuará o
correspondente registo no GeRFiP, no módulo de gestão dos fundos disponíveis, 0s
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compromissos assumidos por cada departamento do Governo Regional não podem exceder o
valor global dos FD atribuidos pela SRF, independentemente do cálculo deconente do estipulado
no ponto anterior.

43, Para efeitos do n,o anterior, as UG deverão enviar à SRF, até ao dia 25 do mês anterior a que

respeita o pedido de fundos, mapa com a desagregaçäo das necessidades de fundos, conforme

Mapa I - FD, identificando as despesas de acordo com a respetiva natureza (Despesas com o
pessoal, Continuadas ou permanentes, Transitados, Plurianuais, 0utras) e apresentando
justificação para a totalidade dos saldos de fundos disponíveis existentes.

44, Os pedidos de fundos disponiveis afetos ao capítulo 50 deverão obedecer ao disposto no Mapa ll

- FD a disponibilizar pela DROT às UG, de acordo com o seguinte calendário:

a) Até ao dia 20 de cada mês a DROT envia o Mapa ll-FD a cada UG, com a informaçäo

orçamental atualizada;

b) No prazo máximo de três dias úteis, após a receçäo do ficheiro, cada UG devolve à DROT o

mesmo mapa com a indicação da solicitação de FD e com a justificação para o saldo de FD

existente;

c) Após a aprovaçã0, pelo SRF, da atribuição de fundos disponiveis, o ficheiro é devolvido ao

serviço com a indicaçäo do valor atribuido na coluna Fundos Atribuidos.

45.0s pedidos de fundos afetos à Lei de Meios devem ser acompanhados da indicaçäo do n,o de

ficha de homologaçã0, ponto de situação e grau de prioridade dos projetos.

46.0s fundos disponíveis afetos a projetos cofinanciados só podem ser solicitados após a

aprovaçäo da candidatura.

47. A aprouação dos pedidos de atribuiçäo de fundos disponiveis, afetos ao capitulo 50, pelo

Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, depende de parecer prévio do

IDR,

48. Cada UG, considerando o valor dos FD atribuidos pela SRF, efetua a validaçäo do mapa dos

Fundos Disponíveis enviado por cada unidade orgânica da respetiva tutela e comunica a cada

entidade o valor do FD a considerar para o mês em questã0,

49. A gestäo dos fundos disponíveis de cada departamento deve ser efetuada de forma centralizada

Aven¡da Zarco . 9OO4-527 FUNCHAL . Telef. (+351 )291 212170 . Fax: (+351 )29

. drot@oov-madelra.pt . httpJrwww.made¡ra.gov.pt/srf,
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e integrada, e será da responsabilidade do Coordenador da UG.

50. A UG fica responsável pela análise da afetação e reafectaçäo dos fundos afetos ao orçamento

de funcionamento normal, atendendo à prioridade dos encargos a assumir, procedendo à
verificaçäo do registo desses compromissos e verificando o cumprimento dos demais requisitos

legais.

51, A reafectaçäo de FD pertencentes à mesma Secretaria Regional, nos termos do artigo 4.0-A, da

Lei n.o 2212015, de 17 de març0, é da competência do Secretário Regional da tutela, de forma a
evitar a acumulação de pagamentos em atraso.

52, As reafectaçöes de FD afetos à Lei de Meios, Fundo de Coesäo Nacional e proletos

cofinanciados dependem de autorização previa do SRF.

53. A UG é responsável pela atribuiçäo dos FD aos serviços e fundos autónomos e entidades
pÚblicas reclassificadas integrados no respetivo Departamento, na parte referente às

transferências do Governo Regional.

54. Nos termos do artigo 4,0 da LCPA, os aumentos temporários de fundos disponiveis dependem de

autorização expressa do Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, devendo

os pedidos ser instruidos nos termos do definido no manual da LCPA (página g).

55.0s FD de janeiro referem-se aos três primeiros meses, considerando o mês de reporte da

informação como o 1.o mês (vd página 24 e seguintes do manual da LCPA). 0 valor dos fundos

disponiveis de janeiro equivale ao subtotal acumulado até març0, uma vez que näo existem

ainda compromissos assumidos.

v- REPORTE DE |NFoRMAçAO

56. Cada Departamento deve enviar à DROT nos prazos definidos no artigo 2ô.0 do Decreto

Legislativo Regional n." 17120151M, de 30 de dezembro, a seguinte informação:

a) Mapa dos pagamentos em atraso;

b) Mapa da divida (modelo em anexo);

Avenida Zarco . 9004-527 FUNCHAL . Telef. (+351)29121217O. Faxi (+351)29.

. drotooov-madêlra.pt . http://www.made¡ra.gov.pt srf/



s. R.

REGIÃO AUTóNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SEcRETAR|A REGTONAL DAS FTNANçAS E ADMTNTSTRAçÃO púBLtCA

DtREçAO REGTONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO

c) Mapa com a evolução dos pagamentos em atraso (modelo em anexo);

d) Relação dos compromissos assumidos, extraida do respetivo sistema informático (deve

constar pelo menos n,o do compromisso e valor);

e) lnformação sobre a existência/identificação de entidades incumpridoras (serviços simples,

serviços integrados, SFA's e EPR's) na assunção de compromissos em função dos fundos

disponiveis e respetiva natureza do incumprimento, tal como definido por lei (n.o 6 do artigo
7.o do Decreto-Lei n,o 12712012);

Ð Análise da informação (modelo em anexo).

57.4té ao dia 31 de janeiro de 2016, todas as UG devem enviar à DROT, as declaraçöes a que

alude o aftigo 15.o da LCPA (declaração de compromissos plurianuais, declaração de
pagamentos em atraso existentes em 31 de dezembro e declaração de recebimentos em atraso
existentes em 31 de dezembro), conforme modelos em anexo e de acordo com as regras

definidas no manualda DGO,

5S,Conforme disposto no n.o 3 do artigo 15.o da LCPA, as declaraçöes devem ser publicitadas no

sítio da internet de cada entidade e devem integrar os respetivos relatórios de contas.

vr- DtsPo$çÕES cERAts

59. Cada Departamento deverá proceder à imediata redistribuição da presente Circular por todos os

organismos tutelarmente dependentes, incluindo os Serviços, lnstitutos e Fundos Autónomos e
Entidades Públicas Reclassificadas,

Direção Regional do Orçamento e Tesouro, 30 de dezembro de 2015

0Di ional,

Du reitas

Aven¡da Zarco . 9004-527 FUNCHAL . Telèf. (+351 )29,1 2l 2170 . Faxi (+351)29,

. drot@oov-madelra.pt . http:t/www.made¡ra.gov.pgsrfl



MAPA I- FUNDOS DISPONíVEIS AFETOS AO FUNCIONAMENTO NORMAT

SECRETARIA:

vÊs:

(1) As despesas devem estar identif¡cadas nos seguintes termos:
Despesas com pessoal

Despesas continuadas/permanentes
Outras
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MAPA III

ASSUNçÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Número de registo
automático

Código
Projeto

GOMPROMISSOS PLURTANUATS DO SERV|ÇO:
(Unidade: euros),

Gompromissos
plurianuais em
execução em

01t01t2016

Gompromissos
plurianuais

assumidos em
2016

Compromissos
plurianuais em

execuçäo à data

Proposta de
compromisso em

análise
Variaçäo

IV ilt-l

2015

2016

2017

2018

2019

Execução
acumulada

DOT

DATA:

O RESPONSÁVEL DA UNIDAD¡ OC G¡STÃO:

SUBJACENTE AO COMPROMISSO:

FINATIDADE E FUNDAMENTAçÃO DA DESPESA:

Dotacão orcamental disponível
Compromissos assumidos
Comoromisso a assumir
Saldo orcamental

(Assinatura)



Código
Projeto

MAPA III-A

REPROGRAMAçÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Número de registo
automático

(Unidade: euros),

Situação
Atual

flì

Proposta de alteraçäo
(ll)

Variaçäo em valor
(il)-(r)

Variação %

#Dtv/0!

2015 #Dtv/0t

2016 #Dtv/0!

2017 #Dtv/0!

2018 #Dtv/0!

2019 #Dtv/0!

#Dtv/0!

Total #Dlvrot

Execução
acumulada

NTAI EM 2016:

DESC FINALIDADE E FUNDAMENTAçÃO DA

Nota: Caso a reprogramação implique aumento de despesa a mesma deve ser devidamente justificada

DATA:

O RESPONSÁVEL DA UNIDADE DE GESTÃO:

Dotacão orcamental

Gompromissos assumidos

(Assinatura)



Anexo l.l - Declaração de Compromissos para despesas a assum¡r

DECLARAçÃO DE COMPROMISSO NR. ANO/XX

Data:

(Un.: euros)

O Coordenador da Unidade de Gestão,

(Nome)

Nome da Entidade:
Descriçäo da
despesa:

Medida:
Classificaçäo
Orgånica:

Classificação
Económica:
Classificação
Funcional:

ou
Fonte de
financiamento:

1

2

3=1r_2)

4

5=(34)

Fundos Disponíveis calculados até à data:

Compromissos acumulados até à data:

Saldo Fundos Disponiveis antes assunção despesa

Compromisso emergente da despesa supramencionada

Saldo Fundos Disponíveis

Montante

0,00

0,00



MAPA DOS VALORES EM DfuIDA
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em dív¡da eûn

-l-lzote

f11l

Þata
Venftnento

do
docufr¡ento

l10l

Data do
doclrrÏìento

{9t

N.'
doc¡¡rnento

de s¡¡pofte

{FAruRAI

IEì

1-i0o de

docun¡ertto

ol

I'lomedo
Fornècedor

f6l

ÀllFdoFomecedor

fs)

Orcan¡$nol
Dh. Reional

(4)

SecrÉtaía
Des¡gnaÉo

t3t

Centro

Fínanceiro

tzl

doû$nento
GERFIP

(1ì

Oassitu@
EEonóndca



EVOTUçÃO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO

cla$Ìñcaéo æonómi@ D&¡ção

0101 Remuneraçõ€s Certas e Permanentes

0102 Abonos variáve¡s ou Eventuais

,aNEtpÐt6

Diúidadoano OúGs IôI

(t2l tl¡ùo¡.LJ{t¡

H
R€eiÞ própñâ Oíúda do åno OutG

2 9I 6 tH¡'¡t+ol (111

010301 A0 00

residuâl da 010301;

010305 a0 00

010305 B0 00

0803 ã 0806

parâ ã ADSE

010305 c0 00

010303; 010304;010306 a Outras

Outros

CGA

Segurençã Social - Regime

Outras

Aqu¡s¡çõ6 de Bens e sediços

Públi€s

cofrentes

OutEs D6p&s Corent6

Aqu¡s¡çõs de Bens Capital

Ad ministrações Públi€s

02

o3

04¡3 â 0406

O4O1; 0402;0407 a O4O9 Outras

subsídios

06

07

0801:0802;0807 a O8O9 Outres de Câpitêl

Outras Despsas de Capftal

Notas o(pliøtivæ:
Receita própria - Pagamento de despesas de 2011 com receita própr¡a'

ARD - Despesas incluídas em ARD. Na execução orçamental devem estar identificadas com alínea LT (ARD incluídos no PAEF) ou L...TT(ARD celebrad os ap6s ot/oLl7qr2l.

Despesas de 2O1Z a 2015 - Estas despesas devem constar no mapa da dív¡da de 2014 e devem estar identificadas na execução orçamental de 2016com alínea TT.

Despesas de 2016- Nos termos do artigo 7.s da Lei n.e8l2o!2,"A execução orçamental não pode conduz¡r, em qualquef momento, a um aumento dos pagamentos em atraso"'

Assim, todas as despesas de assum¡das desde 2012 que entrem em pagamento em atraso contrariam o d¡sposto na LCPA estando as ent¡dades sujeitas ao disposto no artigo 12'9 da LCPA'



ANÁL|SE DA TNFORMAçÃO

REPORTE DOS SERVTçOS TNTEGRADOS

A/JUSTTFTCAçÃO PARA O AUMENTO DOS PASS|VOS

B/JUSTTFTCAçÃO PARA O AUMENTO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO

c/JusTrFrcAçÃo PARA DoCUMENTOS DE DESPESA COM DATA ANTERTOR A
3LlLzl20ts

D/JUSTIFICAçÃO PARA DIVERGÊNCIA ENTRE PARTIDAS EM ABERTo E MAPA DA
DíuDA



REPORTE DOS SERV|çOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

A/JUSTTFTCAçÃO PARA O AUMENTO DOS PASSIVOS

BíUSTTFTCAçÃO PARA O AUMENTO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO

cíusTtFtcAçÃo PARA DOCUMENTOS DE DESPESA COM DATA ANTERIOR A

3tlL2|2OL5

DTUST|F|CAçÃO PARA DIVERGÊNOA ENTRE MAPA DA DíUDA E REGISTOS NO

SISTEMA INFORMÁTICO



REPORTE DAS EPR

A/JUsnFrcAçÃo pnnn o AUMENTo Dos pAssrvos

B[usnFrcnçÃo pARA o AUMENTo Dos pAGAMENToS EM ATRASo

crusrFrcnçÃo pARA DocuMENTos DE DEspEsA coM DATA ANTER¡oR A

3tltzl20Ls

D/usnFrcAçÃo eARA orveReÊruqA ENTRE MAeA oR oívroR E REcrsros No
srsrEMA ¡ruroRrvrÁr¡co



Serviço

DECLARAçÃO Oe RECEBIMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b), do n.e 1, do artigo 15.e, da Lei n.e 22/20L5, de L7 de março
(Quata alteraçäo à Lei n.e 8/20t2, de 2t de fevereiro, que aprova as regras

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades
públicas), declaro que todos os recebimentos em atraso existentes a 31 de

dezembro de 2015, estão devidamente identificados no quadro em anexo, sendo o

seu valor global € (.................. euros).

Funchal, ... de.... de20l6.

O Secretário Regional,



Declaração de recebimentos em atraso ex¡stentes em 3LlL2l2Ot5 (art. 15e, ne1, b, da Lei n.e22l20t5, de 17 março)

vâlores em €

Sanções aplicáveis pelo

atraso no pagamento
MontanteDescrição

Cliente/Devedor

DesignaçãoNIF
Classificação EconómicaAno de constituição da divida

ldentificação do

documento



Serviço

DECLARAçÃO Oe PAGAMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b), do n.e 1, do artigo 15.e, da Lei n.e 22/20L5, de t7 de março
(Quarta alteração à Lei n.e 8/20L2, de 2L de fevereiro, que aprova as regras

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades
públicas), declaro que todos os pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro

de 2015, estão devidamente identificados no mapa em anexo, sendo o seu valor
global .................€ (.................. euros).

Funchal, ... de .... de 20L6.

O Secretário Regional,



t

Decfaração de pagamentos em atraso ex¡stentes em3LlL2l2Ot5 (art. 15e, ne1, b, da Lei n.e22l20t5, de t7 de março)

valores em €

lmplicações do atraso no

pagamento
MontenteDescrição

Fornecedor

DesignaçãoNIF
Classificação EconómicaAno de constituição da divida

ldentificação do
documento



Declaração de compromissos plurianuais existentes em3tlI2l2015 (art. 15.s, n.e1, a)l

Nostermos da alínea a)do n.e 1do artigo 15.s da Lei n.e 22/2OL5,deL7 de março (Quarta alteração

à Lei n.e 8/2OL2, de 2L de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e

aos pagamentos em atraso das entidades públicas), declaro que todos os compromissos plurianuais

existentes em 3L de dezembro último se encontram devidamente registados na base de dados do

Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP), pelos seguintes montantes globais:

Secretaria:
Serviço:

Valores em €

Funchal, ... de .... de 20L6

O Secretário Regional,

Ano Montante
(1) tzl

20L6

2017

2018

2019

2020

202t

Seguintes


