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REGÁO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
DrREçÃO REGTONAI DO PATRTMóNlO

CI RCU LAR N9 T/2021,/DRP A

INVENTARIO E CADASTRO

A Direção Regional do Património (DRPA) é o serviço centralda administração direta da Região

Autónoma da Madeira (Região), na tutela da Vice-Presidência do Governo Regional e dos

Assuntos Parlamentares (Vice-Presidência), que tem como atribuições, entre outras, assegurar

a executar e o controlo das ações necessárias à gestão do Património da Região, à exceção do

transmitido e/ou concessionado e do património artístico e cultural, conforme Decreto

Regulamentar Regional n.e 42/2020/M, de 4 de novembro. Nos termos do mesmo diploma, no

exercício das suas competências, poderá a Direção Regional do Património solicitar a

colaboração, informações e elementos, aos serviços da administração direta e indireta e demais

entidades tuteladas pela Região Autónoma da Madeira.

Por outro lado, nos termos do Regime Jurídico da Gestão dos Bens lmóveis do Domínio Privado

da Região Autónoma da Madeira (Decreto Legislativo Regional ne 7/2O72/M, de 20 de abril,

alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional ne 24/2Ot7 /M, as entidades afetatárias

de imóveis do domínio privado e as que administram imóveis do domínio público da Região

devem fornecer todos os elementos necessários à elaboração e atualização do inventário geral.

ldêntico procedimento se aplica aos bens móveis inventariáveis e frota, com as necessárias

adaptações e devidamente consideradas as suas especificidades, tendo em consideração o

disposto no Decreto Legislativo Regional ne 2O/2O09/M, de 3 de agosto, e no Decreto Legislativo

Regional ns 22/2O09/M, de 3 de agosto, respetivamente.

Assim, vem a Direção Regional do Património transmitir as orientações que se seguem,

solicitando que as mesmas sejam tidas em devida consideração.
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De acordo com as competências da Direção Regional do Património (DRPA), conforme o Decreto

Regulamentar Regional n.e 42/2020/M, de 4 de novembro, Portaria ns 746/2020, de L3 de

novembro e Despacho ne 443/2O2O, de 18 de novembro, solicitamos aos serviços e organismos

dependentes do Governo Regional da Madeira que efetuem a elaboração e atualização dos

inventários e cadastro dos Bens Móveis, Bens lmóveis e Frota que tenham na sua posse.

Para essa elaboração/atualização pedimos que tenham em consideração os seguintes aspetos:

w

Bens M OVCIS

Decreto-Lei n.p 477180, de l-5 de outubro

O Decreto-Lei n.e 477/80, de 15 de outubro, cria o inventário geral do património do Estado,

aprovando as normas sobre "Organização e Atualização do lnventário Geral dos elementos

constitutivos do Património do Estado", e estabeleceu para o efeito, definições, conceitos e

competências.

Para efeitos de inventário, entende-se por património do Estado o conjunto de bens do seu

domÍnio público e privado, e dos direitos e obrigações com conteúdo económico de que o Estado

é titular, como pessoa coletiva de direito público (Artigo 2.e).

De acordo com o Artigo 3.e, o inventário geral compreende:

a) O domínio público;

b) O domínio privado;

c) O património financeiro do Estado.

No domínio privado (alínea c do Artigo 5.e), os bens móveis corpóreos1, com exceção das coisas

consumíveis e daquelas que, sem se destruírem imediatamente, se depreciam muito

rapidamente, integram o inventário geraldo património do Estado.

Este Decreto-Lei traça como objetivos fundamentais do inventário do património do Estado

(Artigo 8.e):

a) O conhecimento da natureza, composição e utilização da estrutura patrimonial do

Estado, com vista a uma gestão coerente e racionalizada - ótica do lnventário e

Cadastro;

1 À luz do SNC-AP, deverá ler-se Ativo Fixo Tangível
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b) O apuramento do valor dos bens, segundo regras e métodos adequados e consoante a

natureza desses bens, em ordem a servir de base ao balanço do Estado e à conta geral

das variações patrimoniais, que devem integrar a Conta Geral do Estado - ótica

contabilística.

Decreto Legislativo Regional n.e 2012009/M, de 3 de agosto

A nível regional devemos ter em atenção ao Decreto Leeislativo Regional n.q 20/2009/M, de 3

de agosto, que estabelece os princípios gerais de aquisição, gestão e alienação dos bens móveis

do domínio privado da RAM.

Estão sujeitos ao disposto no presente diploma os serviços que integram a administração direta

da RAM e os institutos públicos, independentemente da sua natureza, integrados na

administração indireta da Região (Artigo 2.e).

De acordo com o Artigo 4.e, a gestão dos bens móveis do domínio privado da RAM compete aos

serviços a que estejam afetos ou à DRPA, quando os bens se encontrem sob a sua administração

direta, sendo que o inventário e cadastro dos bens atrás mencionados rege-se pelas normas

legais aplicáveis ao património do Estado (Ot n.e 477/80), com as necessárias especificações

regionais.

Decreto-Lei n.s 7612002, de 14 de fevereiro

Podemos encontrar uma referência à inventariação dos bens no Anexo lll- Notas explicativas

ao classificador económico do Decreto-Lei n.e 26/2002. de 1-4 de fevereiro, na secção Despesas

Correntes, Agrupamento 02.01.00 - Aquisição de Bens, onde é indicado que devem classificar-

se neste agrupamento os bens:

Que em regra tenham pelo menos um ano de duração, devendo por isso ser

inventariáveis e que, por não contribuírem para a formação de capital fixo, não são

caraterizáveis como bens de capital (investimento);

lncluem-se, igualmente, os bens que são correntemente consumidos na produção ou

com uma presumível duração útil não superior a um ano, não sendo por isso,

inventariáveis.
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Portaria n.p 671"/2000, de 17 de abril

Apesar da Portaria n.s 67t/2000, de 17 de abril ter sido substituída pelo Classificador

Complementar, deveremos ter em conta os objetivos e o âmbito que o CIBE traçava de acordo

com o DL n.s 477/80, de 15 de outubro.

Os objetivos do CIBE são

a) A sistematização dos inventários dos bens móveis, veículos, imóveis e direitos a ele

inerentes, para o conhecimento da natureza, composição e utilização do património do

Estado, como previsto no DL n.e 477/80, de 15 de outubro;

b) A definição dos critérios de inventariação que deverão suportar o novo regÍme de

contabilidade patrimonial a que os serviços públicos passaram a estar sujeitos;

c) A uniformização dos critérios de inventariação e contabilização dos bens móveis,

veículos e imóveis e direitos a eles inerentes, em ordem à consolidação para a

elaboração do balanço do Estado a integrar na Conta Geral do Estado.

O CIBE abrange os inventários de base dos bens do ativo imobilizado, com caráter permanente,

que não se destinam a ser vendidos, nomeadamente o cadastro e inventário dos móveis do

Estado (CIME).

O CIME integra todos os bens móveis, com exceção dos não duradouros, sendo que estes são

aqueles que têm consumo imediato, em regra, com uma duração útil estimada inferior a um

ano.

Decreto-Lei n.p 1,92/201-5, de 11 de setembro

O Decreto-Lei n.s I92/2O15, de LL de setembro aprovou o Sistema de Normalização

Contabilística para as Administrações Públicas, doravante designado SNC-AP.

Com a entrada em vigor do SNC-AP, o cadastro passa a obedecer às regras enunciadas no

Classificador Complementar, onde destacamos as seguintes:

a) Deverá existir uma Ficha de Cadastro por cada bem, a qual deve incluir:

a. ldentificação e localização do bem (por edifício, gabinete, ...);

b. Código correspondente a esta tabela, acrescido do ano de aquisição ou do 1e

registo e número sequencial;

c. Tipo de aquisição (compra, doação, cedência, transferência, ...);

d. Valor inicial, valores de valorização posterior (revalorização ou grandes

reparações);
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e. Critério de depreciação ou amortização, taxa anual, depreciação por ano e total,
perdas por imparidade por ano e total; e

f. Quantiaescriturada.

b) Cada bem deve ser cadastrado e inventariado individualmente, desde que constitua

uma peça com funcionalidade autónoma e possa ser vendido individualmente. Se não

se verificarem estas condições, deve ser registado incluído num grupo de bens, desde

que adquiridos na mesma data e com igual taxa de depreciação (por exemplo um

conjunto de talheres numa cantina). Na ficha individual deve referir-se a quantidade de

bens no caso da opção por um grupo de bens na mesma ficha.

c) As Fichas de Cadastro dos bens devem ser atualizadas até ao abate destes.

d) No abate deve ser indicado o motivo (venda, doação, furto/roubo, destruição ou

demolição, transferência, troca ou permuta, ...), bem como o órgão e data da decisão e

abate.

e) Os bens móveis devem ser identificados com uma etiqueta com a identificação

correspondente a esta tabela, acrescido do ano de aquisição ou do l"e registo e número

sequencial.

lnventá rio

É importante distinguir o inventário em termos de inventário e cadastro do inventário em

termos conta bilísticos.

Definições:

lnventário e Cadastro

Cadastro

Registo permanente e atualizado de todos os elementos constantes do ativo, bem como as

modificações por eles sofridas no decurso do tempo.

lnventúrio

Relação dos bens (completa, ordenada e atualizada) que compõe o ativo de uma entidade

devidamente identificados, classíficados, localizados, registados e valorizados de acordo com os

critérios estabelecidos, reportada a uma determinada data.

SNC-AP

O inventário são ativos:

a) Na forma de materiais ou consumíveis para aplicar no processo de produção;
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b) Na forma de materiais ou consumíveis para aplicar ou distribuir na prestação de

serviços;

c) Detidos para venda ou distribuição no decurso normal das operações;

d) Em processo de produção para venda ou distribuição.

Ativos fixos tangíveis

São bens com substância física que:

a) São detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para alugar a

terceiros, ou para fins administrativos; e

b) Se espera sejam usados durante mais de um período de relato.

Ativos intangíveis

São ativos não monetários, identificáveis e sem substância física.

Reconhecimento (Ponto 2 da NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis do manual de implementação do

sNCP-AP):

Nos termos da NCP 5, uma entidade deve reconhecer como Ativos Fixos Tangíveis (AFT), os

dispêndios com bens físicos que, cumulativamente:

Sejam detidos pela entidade para usar na produção ou fornecimento de bens ou

serviços, ou para fins administrativos (isto é, não se destinem a ser vendidos ou

transformados);

Haja a expetativa de serem usados durante mais do que um período de relato

(geralmente L ano);

Seja provável que usufruirá de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço

pelo seu uso; e

Seja possível mensurar o bem com fiabilidade.

Assim, os AFT devem ser reconhecidos pela entidade que os detém e utiliza

independentemente de a entidade ser ou não a legítima proprietária do bem (prevalência da

substância económica sobre a forma legal).

Muito embora estes critérios de reconhecimento sejam comuns a qualquer AFT, considera-se,

para efeitos de natureza prática e de materialidade (ver Estrutura Conceptual, parágrafo 7.1),

que alguns bens cujo custo de aquisição seja inferior a determinada quantia possam não ser

reconhecidos como ativo no balanço, mas diretamente como gasto na demonstração dos

resultados. Esta circunstância veio a ser contemplada na Portaria n.s 189/2016, de L4 de julho,

(Notas de Enquadramento ao PCM) que estabelece que os seus bens, geralmente contabilizados

na conta 437 - Outros ativos fixos tangíveis, que tenham valor individual a 100 euros, devem ser

registados na conta 623 - Materiais de consumo. lsto sem preiuízo de a entidade dever manter

o controlo e inventário desses bens.
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O rie nta ções/l nst ruções

No sentido de uniformizarmos os trabalhos na área do lnventário e Cadastro nos serviços do

Governo Regional, somos a recomendar as seguintes orientações:

Controlo dos Bens lnventariáveis

L. Para os bens que não sejam considerados imobilizados, os serviços devem manter um

registo atualizado dos mesmos onde conste a sua identificação, quantidade, localização

e funcionário responsável, de forma a cumprir com as necessidades expostas nos D.L.

n.e 477 /8O e D.L.R. ns 2O/2009/M.

Atualização das Fichas de Cadastro e lnventário de bens móveis rececionados

2. Sempre que recebam bens móveis (lmobilizados) provenientes da DRPA, solicitamos o

envio de prova da atualização das fichas de cadastro e inventário dos mesmos no prazo

de 1-5 dias após a receção dos mesmos.

O serviço recetor deverá confirmar os correspondentes nes de imobilizado dos bens

recebidos, procedendo à sua identificação mediante a aposição de etiqueta,

imediatamente após a sua receção.

Bens móveis adquìridos pelos serviços

3. Deverá ser enviado à DRPA prova da criação dos registos no respetivo sistema, nos l-5

dias subsequentes à sua receção:

o Dos bens móveis de uso generalizado adquiridos pelo serviço, mediante a

autorização da DRPA;

o Dos bens móveis de uso específico, cuja aquisição é da competência do

serviço adquirente.
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Bens suscetíveis de reutilização

4. De acordo com o Artigo 6.e do DLR n.e 2O/2OO9/M, de 3 de agosto, os bens móveis da

Região suscetíveis de uso de que os serviços não careçam para o exercício das suas

competências são disponibilizados à DRPA, com vista à sua afetação a outros serviços

ou à sua alienação.

Nestas situações solicitamos que entrem em contacto com a DRPA de forma a haver

uma análise prévia da situação.

São proibidas as transferências sem a auscultação prévia da DRPA.

É excecionado o ponto anterior quando estamos perante uma alteração orgânica,

devendo as entidades sujeitas às alterações comunicar à DRPA as respetivas

atualizações dos seus inventários.

Bens insuscetíveis de reutilização (Abate)

5. De acordo com o Artigo 7.e do DLR n.e 2O/2009/M, de 3 de agosto, os bens móveis que

se tornem desnecessários aos serviços afetatários e que sejam insuscetíveis de

reutilização devem ser destruídos e removidos através de auto, sendo posteriormente

abatidos ao inventário, dando-se conhecimento posterior à DRPA.

São competentes para determinar a destruição e remoção os dirigentes máximos dos

serviços aos quais os móveis estão afetos.

No entanto, antes de procederem ao abate deverão solicitar uma avaliação dos bens

móveis insuscetíveis de reutilização, através do envio de registos fotográficos.

Serviços que dependem diretamente de um Serviço da Administração Direta

6. Nos casos em que existam serviços que não tenham orgânica própria e que estejam

dependentes de um serviço da Administração Direta, como é o caso das Estruturas de

Missão, deverão ser criados Centros de Custo específicos para estes, de forma a

identificarem exclusivamente os bens inventariados.
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Cedência temporária de Bens

7. Nos casos em que o dirigente máximo do serviço decida ceder a curto prazo um bem a

outro serviço, deverá ser efetuado um Termo de Responsabilidade onde identificam os

bens, o serviço ao qual os bens serão cedidos, a pessoa responsável pelos mesmos, o

tempo que durará a cedência e a justificação para essa cedência.

A cedência do bem não deverá ultrapassar os 6 meses.

Deverá ser usado o Termo de Responsabilidade em anexo.

O serviço de destino deve assumir total responsabilidade sobre os bens, por extravio ou

danos verificados durante a cedência.

Se os bens apresentarem alguma anomalia à data da cedência, as mesmas devem ser

reportadas no Termo de Responsabilidade, documentando-se assim, o estado em que

os bens cedidos são entregues.

Os bens cedidos deverão ser entregues com uma etiqueta identificadora com o n.e de

imobilizado, devendo o serviço de destino garantir a integridade da mesma até à

devolução dos bens.

Deverá ser dado conhecimento deste documento à Direção Regional do Património para

o email drpa@madeira.gov.pt.

Mapa Síntese dos Bens lnventariados (MSBI)

8. De acordo com o ponto 9 do Artigo 11.e do Decreto Regulamentar Regional n.e

512O21./M, de 03 de maio, que estabelece as disposições necessárias à execução do

Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2021, é requerido o envio

do Mapa Síntese dos Bens lnventariados.

Atendendo a que a Portaria n.s 67L12O00, de L7 de abril, que aprovava o CIBE, foi

substituída pelo Classificador Complementar, oportunamente iremos divulgar o novo

modelo de mapa síntese a ser utilizado.
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Bens movers

Decreto Legislativo Regional n.p 24/2017|M, de 3 de agosto

Objetivos de coordenação de gestão e de informação * Artigo 87.0

Para efeitos da correta gestão do património imobiliário da RAM, devem os serviços e os

organismos públicos utilizadores dos imóveis pertencentes à RAM ou a organismos públicos com

personalidade jurídica, dotados ou não de autonomia financeira, que não tenham a natureza, a

forma e a designação da empresa, fundação ou associação pública:

a) Fornecer ao serviço responsável pela área do património até 30 de marco de cada ano,

a informação necessária à regularização registral e matricial dos imóveis do domínio
privado da RAM que lhes estão afetos;

b) Promover as regularizações matriciais e registrais dos seus imóveis próprios, e informar

o serviço responsável pela área do património dos imóveis regularizados e dos imóveis

por regularizar;

c) Prestar ao serviço responsável pela área do património toda a informação necessária à

inventariação dos imóveis.

Devem ser indicados os seguintes elementos

a) Natureza do imóvel;

b) Localização e confrontações;

c) Composição e área;

d) Descrição predial;

e) lnscriçãomatricial;

f) Estado de conservação;

g) Afetação do imóvel;

h) Ónus e ou encargos existentes;

i) Título de aquisição.

lnventariação - Artigo 88.0

O inventário destina-se a assegurar o conhecimento da natureza, da utilização e do valor dos

bens imóveis do domínio público e prívado da RAM, incluindo os institutos públicos e os direitos

a eles inerentes.
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Competências - Artigo 89.e

Compete ao serviço responsável pela área do património e aos órgãos de direção dos institutos

públicos, respetivamente, elaborar e manter atualizado, anualmente, com referência a 3l- de

dezembro.

As entidades afetatárias de imóveis do domínio privado e as que administram imóveis do

domínio público da RAM devem fornecer ao serviço responsável pela área do património todos

os elementos necessários à elaboração e à atualização do inventário geral referido no número

anterior.

O rie ntações/l nstruções

1-. Sempre que for concluída uma empreitada deverão ser enviadas à DRPA as telas finais

e o custo total da mesma.

2. O Centro de Custo a utilizar deverá ser o da DRPA, atendendo às respetivas

competências na área do Património.
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Parque de veículos da Região

Autónoma da Madeira (PVRAM)

Decreto Legislativo Regional n.s 2212009/M, de 12 de agosto

O presente diploma define o regime jurídico do parque de veículos da Região Autónoma da

Madeira, adiante designado por PVRAM, abrangendo a aquisição ou locação de veículos, em

qualquer das suas modalidades, a sua afetação e utilização, manutenção, assistência e

reparação, bem como o seu abate e alienação ou destruição.

Serviços e entidades utilizadoras do PVRAM

São considerados serviços e entidades utilizadoras do PVRAM e, como tal, sujeitos ao disposto

no presente decreto legislativo regional:

a) Os serviços que integram a administração direta da Região Autónoma da Madeira;

b) Os institutos públicos, independentemente da sua natureza, integrados na

administração indireta da Região;

c) Os serviços da administração indireta da Região que tenham afetos ao seu uso veículos

da Região Autónoma da Madeira.

Afetação de veículos - Artigo 7.0

A afetação das viaturas atribuídas a cada secretaria regional é efetuada mediante despacho,

sendo da competência exclusiva do respetivo membro do Governo Regional.

No caso de serviços com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a competência

referida no número anterior poderá ser delegada pelo secretário regional da tutela nos

respetivos d irigentes máximos.

Do despacho de afetação é obrigatória a comunicação à DRPA, para efeitos de inventariação.
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Reafetação da frota - Artigo 10.0

Os veículos que se tornem excedentários pelos serviços ou entidades utilizadores são devolvidos

ao PVRAM com vista à sua reafetação ou alienação, nos termos previstos no presente decreto

legislativo regional.

Verificação de inoperacionalidade - Artigo 16.e

As entidades que tenham afetos veículos pertencentes à PVRAM que se encontrem

inoperacionais e imobilizados, cuja reparação não se afigure técnica ou economicamente viável,

deverão enviar à DRPA informação de imobilização, detalhada, onde constem o estado de

conservação e o motivo da sua imobilização.

Os veículos que se encontrem em situação de operacionalidade mas cuja reafetação não seja

necessária ou possível são entregues à DRPA para serem abatidos ao PVRAM, procedendo-se

à sua alienação.

Controlo, fiscalização e responsabilidade - Artigo 19.e

Sem prejuízo das competências das demais autoridades, deve a DRPA zelar pela observância do

disposto e manter atualizado o inventário do PVRAM, proceder ao tratamento estatístico de

dados relativos aos veículos que integram o PVRAM, bem como apurar os indicadores que

permitam aferir o nível da eficiência na gestão e utilização dos veículos.

Dever geral de colaboração e informação - Artigo 20.e

Os serviços e entidades utilizadores do PVRAM prestam à DRPA toda a colaboração e

informação que lhes seja solicitada para efeito do exercício das suas funções de gestão do

PVRAM.

Orientações/l nstruções

1. O serviço deverá observar as normas de utilização das viaturas, as quais são

disponibilizadas a todos os serviços.
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