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NOTA INTRODUTÓRIA
A prestação de contas e, em particular, a accountability constituem uma obrigação de qualquer
organismo que gere dotações públicas, tendo sido reconhecido como um dos valores assumidos pela
Estrutura de Gestão do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU
2020) na prossecução da sua missão.
Nos termos da subalínea vi) da alínea a) do nº. 14 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52A/2015, de 23 de julho, que estabeleceu o quadro de referência para assegurar a definição, gestão,
acompanhamento e execução do IFRRU 2020, compete ao Comité de Investimento apreciar e aprovar
os documentos de prestação de contas apresentados pela Estrutura de Gestão.
É, então, esta primeira prestação de contas que constitui o objeto deste documento, tendo por
finalidade dar a conhecer, de forma transparente, a origem e o destino das dotações do IFRRU 2020,
confiadas à gestão da Estrutura de Gestão atestando ainda, segundo os responsáveis pela sua gestão,
que:




as informações são apresentadas corretamente e são completas e exatas;
as despesas foram utilizadas para os fins previstos;
e
os sistemas de controlo estabelecidos oferecem as garantias necessárias quanto à
legalidade e à regularidade das operações subjacentes.

Esta prestação de contas trata-se de um exercício singular, no que diz respeito:
i.

ao período de referência, já que o mesmo inicia-se a 23 de julho de 2015, data da criação
da EG do IFRRU 2020, e conclui-se a 31 de dezembro de 2016, uma vez que o Comité de
Investimento iniciou funções em 2016, tendo aprovado em 27 de julho de 2016, um
orçamento plurianual 2015-2016;

ii.

à abrangência, já que é exclusivamente constituído pelas despesas de funcionamento
(custos diretos e custos indiretos) da EG do IFRRU 2020, uma vez que os “fundos
retalhistas” ainda não se encontravam criados neste exercício;

iii.

à solução contabilística adotada no IHRU, já que em 2015 e 2016 as despesas de
funcionamento, no que diz respeito aos custos diretos, estão relevadas em centro de
custos/atividade e não numa subdivisão (solução só adotada a partir do orçamento de
2017, segundo orientações da Direção Geral do Orçamento).

pág. 3/26

1.

ENQUADRAMENTO E MODELO DE CONTAS

O IFRRU 2020 constitui um instrumento financeiro que visa exclusivamente a prossecução do
interesse público, tendo sido constituído como um instrumento autónomo para maximizar a
aplicação dos FEEI, não constituindo um fundo de fundos que funciona numa lógica de mercado e,
como tal, prossegue os interesses dos participantes na máxima rendibilidade das suas participações.

Por sua vez, também a Estrutura de Gestão do IFRRU 2020, criada através da já referida RCM n.º 52A/2015, de 23 de julho, não constituí uma entidade gestora, nos termos do nº.1 do art.º 65.º do
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, antes revestindo a natureza de estrutura de
missão pertencendo, como tal, em sentido material e orgânico, à administração direta do Estado e
funcionando junto do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP (IHRU, IP), ao qual compete
assegurar o apoio logístico e administrativo ao seu funcionamento.
Assim, concluiu a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), através de parecer emitido
a 15 de julho de 2016, solicitado pela EG do IFRRU 2020 para reforço da segurança jurídica, que a
Estrutura de Gestão do IFRRU 2020 não constitui entidade sujeita à supervisão da CMVM, tal como
previsto no art.º. 359º do Código de Valores Mobiliários.
Este instrumento financeiro reúne 707.470.543 euros de recursos públicos, provenientes
maioritariamente de financiamento contraído, para este fim, pela República portuguesa junto do
Banco Europeu de Investimento (BEI, com 71%) e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da
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Europa (CEB, com 11%), e por dotações FEDER e Fundo de Coesão programadas no PORTUGAL 2020
(15%) e respetiva contrapartida pública nacional (3%).

CPN

BEI

21.344.693

CEB

CEB

CPN

FEEI

80.000.000

BEI

500.000.000

PO SEUR

40.000.000

POR Madeira

3.200.000

POR Açores

1.870.000

POR Algarve

7.000.000

POR Alentejo

15%
3%
11%
71%

14.500.000

POR Lisboa

9.000.000

POR Centro

16.046.250

POR Norte

14.509.600
0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

Em termos de grandes componentes de investimento, o IFRRU 2020 é constituído por:
Componentes/
Fontes
Investimentos
incorpóreos
Despesas de
funcionamento
EG IFRRU 2020
TOTAL

FEEI

CPN

BEI

CEB

TOTAL

102.720.159,88

20 512 163,68

500 000 000,00

80 000 000,00

703.232.323,56

3.405.690,12

832.530,00

----------

----------

106.125.850,00

21.344.693,68

500 000 000,00

80 000 000,00

4.238.219,68

707.470.543,24

O volume financeiro relativo à componente de investimento incorpóreo corresponde ao montante
de recursos públicos envolvidos no concurso público para a seleção dos instrumentos financeiros e
respetivas entidades gestoras financeiras, tal como explicitado no n.º 1 da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 84-O/2016, de 22 de dezembro.
Clarifica-se através do n.º 13 da mesma RCM n.º 84-O/2016, de 22 de dezembro, que as despesas de
funcionamento da Estrutura de Gestão do IFRRU 2020 e respetiva contrapartida pública são
suportadas pelo orçamento do IHRU, I. P., mediante transferência do Orçamento de Estado no que
se refere à contrapartida pública, competindo ao IHRU, I. P., a respetiva autorização de realização de
despesa.
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São assim suportadas pelas receitas gerais do Orçamento do Estado, inscritas no orçamento privativo
do IHRU, IP:
a) A contrapartida pública nacional relativa ao funcionamento;
b) As despesas de funcionamento consideradas como não elegíveis;
c) As despesas de funcionamento que apesar de serem elegíveis não são cofinanciadas por
ultrapassarem os limites aplicáveis, sendo estes os seguintes:
i) Limiares estabelecidos no Reg delegado (UE) nº. 480/2014 da Comissão, de 3 de março de
2014, que determina que para um organismo que executa um fundo de fundos, os custos
de gestão que podem ser declarados como despesas elegíveis, em conformidade com a
alínea d) do n.º 1 do artigo 42.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, não podem exceder
3 % durante os primeiros 12 meses após a assinatura do acordo de financiamento, 1 %
durante os 12 meses seguintes e, em seguida, 0,5 % por ano, das contribuições do
programa pagas ao fundo de fundos, calculadas pro rata temporis a partir da data de
pagamento efetivo ao fundo de fundos até ao final do período de elegibilidade, até ao
reembolso à Autoridade de Gestão ou até à data de encerramento, consoante o que
ocorrer primeiro;
ii) tecto máximo a considerar para efeitos de apuramento da dotação do Fundo e da
correspondente despesa elegível comparticipável de 3,25%, no geral, e no caso do PO
Lisboa e do PO Algarve de 2,9 e 3,08%, respetivamente, que corresponde ao valor que é
atribuído à Assistência Técnica dos respetivos PO, estabelecido pelas AG na decisão sobre
as candidaturas.

Nestes termos, à EG do IFRRU 2020 não foi atribuído um orçamento de funcionamento autónomo,
tendo este sido acomodado no orçamento do IHRU, IP e tendo para este efeito sido criada uma
atividade específica no orçamento do IHRU, IP (que em 2017 foi transformada em subdivisão, por
orientação da DGO), de forma a salvaguardar a distinção e autonomização dos seus registos
contabilísticos. Desta forma, é ao IHRU, IP que cabe executar todas as despesas de funcionamento da
estrutura, bem como concretizar os respetivos registos contabilísticos, devidamente autonomizados
no que se refere aos custos diretos.
Quanto aos custos indiretos, incorridos pelo IHRU por passar a acomodar o funcionamento da EG do
IFRRU 2020, foi aprovada pela Comissão Diretiva do IFRRU 2020 e pelo Conselho Diretivo do IHRU os
critérios, de afetação física e temporal, e a chave de imputação destas despesas que se pretendem
objetivos, auditáveis e rastreáveis.
Anualmente a EG do IFRRU 2020 submete ao Comité de Investimento, para efeitos de aprovação, a
proposta de orçamento.
O cofinanciamento das despesas de funcionamento da EG do IFRRU 2020 incide sobre despesas
efetivamente realizadas e pagas, devidamente contabilizadas e relevadas em dossier de projeto a
constituir pelo IHRU, IP e apresentadas pelo IHRU à EG, de acordo com a respetiva execução
orçamental e financeira. Quanto à apresentação das despesas às AG dos PO, esta é da
responsabilidade da EG do IFRRU 2020, devendo a mesma, para o efeito, preparar a documentação
que lhe foi disponibilizada pelo IHRU e proceder à validação dos custos utilizando para a “CHECK-LIST
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DE ANÁLISE DE PEDIDO DE PAGAMENTO DO IHRU” que consta de Anexo ao Manual de
Procedimentos, através da qual é feita a análise da elegibilidade normativa, estrita e temporal da
despesa.

Tendo presente o n.º 6 do artigo 38º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das
Pescas, podem as entidades às quais tenham sido confiadas ações de execução de instrumentos
financeiros, como é o caso da EG IFRRU 2020, abrir contas bancárias fiduciárias em nome próprio e
por conta da Autoridade de Gestão.
Assim, a EG do IFRRU 2020 celebrou, em dezembro de 2015, um Protocolo com a Agência de Gestão
da Tesouraria e da Dívida Pública, EPE (IGCP), para garantir a natureza das contas, e abriu 8 contas,
uma por cada PO financiador (Norte, Centro, Alentejo, Lisboa, Algarve, Açores, Madeira e SEUR).
A EG do IFRRU 2020 não exerce uma atividade de produção ou comércio ou prestação de serviços,
porquanto apenas transfere a contribuição dos FEEI, do BEI, CEB e CPN para os intermediários
financeiros, não coinvestindo com recursos próprios, desempenhando uma missão de interesse
público e tendo o Acordo de financiamento, celebrado em 13 de setembro de 2016, entre as AG e a
Estrutura de Gestão do IFRRU 2020, subjacente uma cooperação interadministrativa 1 para o
desempenho conjunto de tarefas públicas, sendo-lhe atribuído um subsídio para cofinanciamento
dos seus custos administrativos (custos reais), sem haver lugar a taxas de gestão ou outra
remuneração.
Assim, em rigor, nem as dotações dos FEEI nem os recursos que eventualmente possam vir a ser
gerados pelas mesmas, constituem património autónomo do instrumento financeiro IFRRU 2020, que
como tal deva ser relevado contabilisticamente, até porque todos os recursos mobilizados para o
IFRRU 2020 constituem ativos financeiros, nos termos dos números 7, 8 e 9 da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 84-O/2016, de 22 de dezembro, que veio autorizar o procedimento de seleção dos
intermediários financeiros, oriundos de:
- recursos financeiros relativos a CPN/BEI/CEB e satisfeitos pelas verbas inscritas e a inscrever
no Orçamento do Estado, no capítulo 60 afeto à DGTF, em ativos financeiros-empréstimos de
médio e logo prazo;
- recursos financeiros relativos aos FEEI, com exceção dos fundos com natureza de subvenção,
satisfeitos pelas verbas inscritas e a inscrever no orçamento da Agência para o
Desenvolvimento e Coesão, I. P., em ativos financeiros, prevendo os Governos Regionais da
Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira os termos e condições da
inscrição referentes aos financiamentos aprovados pelas Autoridades de Gestão dos
respetivos Programas Operacionais.

1 De acordo com o ponto 3.6 do Aviso da Comissão Europeia (2016/C 276/01) - Orientações para os Estados-Membros sobre
a seleção dos organismos de execução dos instrumentos financeiros.
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Neste contexto, o IFRRU 2020 não foi constituído como uma entidade contabilística autónoma, pois
apesar de caber à EG do IFRRU 2020 a responsabilidade de proceder às transferências para as
entidades gestoras financeiras selecionadas, à medida das necessidades de execução dos
investimentos a concretizar pelos beneficiários finais, o IFRRU 2020 não beneficia, nem no momento
nem de futuro, de qualquer benefício económico pelo facto das dotações serem transferidas e
geridas pela EG do IFRRU 2020 porquanto todos os recursos que possam ser gerados por essas
dotações têm de ser aplicados nos mesmos fins e mesmo o subsídio que é atribuído para cofinanciar
as despesas de funcionamento da EG do IFRRU, não constitui qualquer benefício para o IFRRU 2020,
uma vez que se destina a cofinanciar despesas suportadas pelo IHRU e, como tal, quer o subsídio
atribuído quer as despesas realizadas são relevados contabilisticamente neste Instituto.
Nos mesmos termos, a EG do IFRRU 2020 não deu início à atividade fiscal, conforme esclarecido pela
Autoridade Tributária, por ofício 5629, de 28/04/2017.
Foram então estabelecidos os procedimentos a adotar em matéria de registos contabilísticos dos
movimentos de tesouraria/fluxos de caixa associados ao IFRRU 2020, tendo por base o
enquadramento referido e a orientação recebida da Direção Geral do Orçamento, a 30/maio/2016 e
posterior esclarecimento de julho, que determinaram que a contabilização dos movimentos
associados ao IFRRU 2020 deve ser feita em contas de ordem (Conta 09) do IHRU.
Nestas contas de ordem (09 do POCP) do IHRU, IP, todos os movimentos relativos ao IFRRU 2020 são
relevados contabilisticamente, em termos de contabilidade patrimonial, a débito e a crédito de
acordo com a sua natureza. Desta forma asseguram-se os registos na contabilidade (patrimonial),
porém sem qualquer impacte, como pretendido, no Balanço e Demonstração de Resultados do IHRU,
IP.
Em temos de sistema de contabilização, dada a natureza dos registos e o facto de se tratarem de
ativos financeiros de outras entidades que, como tal, não constituem património do IFRRU 2020, e
muito menos da EG do IFRRU 2020, optou-se por uma estrita contabilização de fluxos de caixa. As
classes de contas utilizadas são assim, as Classes 1 e 2, conforme seguidamente se explicita:
Classe 1 – Meios financeiros líquidos/Disponibilidades
Conta 12 —«Depósitos à ordem» - Respeita aos meios de pagamento existentes no Tesouro (IGCP).
Contabilisticamente foram criadas subcontas de forma a evidenciar cada uma das contas de depósitos
à ordem que a EG do IFRRU 2020 possui no IGCP e estas subcontas foram ainda subdivididas em
contas por Eixo/PI.
Conta 13 – Aplicações financeiras
Classe 2 Contas a receber e a pagar/Terceiros
Conta 21 — Intermediários Financeiros e IHRU (Clientes)
Contabilisticamente foram criadas subcontas – uma por EGF e uma para o IHRU.
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SubConta 21 — «Entidades Gestoras Financeiras (EGF) e IHRU» - Regista os movimentos com as
instituições e entidades financeiras, bem como com o IHRU, no que respeita aos movimentos
relacionados com as despesas de funcionamento da EG do IFRRU 2020.
SubConta 211 — «Entidades Gestoras Financeiras (EGF) e IHRU » - EGF 1 - Regista os movimentos com
as instituições financeiras selecionadas para operacionalizar o Instrumento Financeiro IFRRU 2020.
SubConta 212 — «Entidades Gestoras Financeiras (EGF) e IHRU » - EGF 2 - Regista os movimentos com
as instituições financeiras selecionadas para operacionalizar o Instrumento Financeiro IFRRU 2020.
…
SubConta 216 — «Entidades Gestoras Financeiras (EGF) e IHRU » - EGF 6 - Regista os movimentos com
as instituições financeiras selecionadas para operacionalizar o Instrumento Financeiro IFRRU 2020.
SubConta 217 — «Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) - Regista os movimentos com
esta entidade, designadamente, os custos de funcionamento da EG do IFRRU 2020.

Conta 22 – Autoridades de Gestão (Fornecedores)
Contabilisticamente foram criadas subcontas – uma por cada PO/AG e dentro desta uma por cada
Eixo/PI.
O plano de contas do IFRRU 2020 está estruturado em 339 subcontas, estando desta forma relevados
todos os movimentos, de forma separada por cada fonte de financiamento e dentro destas por Eixo
prioritário e Prioridade de investimento.
Em síntese, neste modelo de contas temos:

IFRRU 2020 – CONTAS DE ORDEM (091)
EXTRA
ORÇAMENTO DO
IHRU

CUSTO DE FUNCIONAMENTO DA
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
(custos diretos e custos indiretos)
ORÇAMENTO DO
IHRU

Dentro do IFRRU 2020, descrevem-se na figura seguinte os macro processos e as subcontas, dentro
das contas de ordem, que lhe estão associadas.
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VISÃO GERAL DO PLANO DE CONTAS FACE AOS MACRO PROCESSOS

Desta forma assegura-se a utilização de um sistema de contas anuais que forneça informações
rigorosas, completas, fiáveis e em tempo oportuno.
Cabe ao IHRU, IP desenvolver todos os procedimentos inerentes às regras de contabilidade pública
respeitando o IHRU, IP todos os princípios contabilísticos aplicáveis à Administração Pública:
- prevendo anualmente no seu orçamento recursos que permitam assegurar o
funcionamento da estrutura de gestão do IFRRU 2020 e relevando contabilisticamente a sua
execução através de um centro de custos/atividade criado para o efeito;
- enquadrando os movimentos inerentes aos fluxos financeiros relativos ao IFRRU 2020 em
contabilidade patrimonial – contas de ordem.
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Por sua vez, as contas, quer o centro de custos quer as contas criadas para entidade própria relevadas
em contabilidade patrimonial do IHRU, em contas de ordem, são objeto de auditoria financeira anual,
numa dupla vertente:
- O IHRU, IP tem um fiscal único que certifica anualmente as suas contas, pelo que sendo
todos os movimentos relevados na contabilidade do IHRU, IP serão também estes objeto da
certificação legal de contas;
- Por sua vez cabe ao Comité de Investimento do IFRRU 2020 designar o revisor oficial de
contas e os auditores, cabendo ao revisor oficial de contas, emitir um parecer sobre as contas
do IFRRU 2020.
A este título, importa ter presente que considerando que em 2016 apenas se registaram movimentos
relativos ao primeiro adiantamento para financiamento de custos de gestão da EG do IFRRU 2020, e
apenas em 2017 são selecionados os intermediários financeiros e que, como tal, não se registaram
quaisquer movimentos contabilísticos relativos à constituição dos instrumentos financeiros
(correspondentes à rubrica investimentos incorpóreos das candidaturas aprovadas pelas Autoridades
de Gestão e às transferências das dotações BEI, CEB e Contrapartida Pública Nacional), deliberou o
Comité de Investimento, na sua reunião de 12 de janeiro de 2017, que a designação do ROC e auditor
deverá ocorrer com a entrada em vigor dos acordos de financiamento com os intermediários
financeiros, incidindo assim no exercício e contas de 2017 em diante.
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2.

ÂMBITO

Os marcos mais relevantes, neste exercício 2015-2016, encontram-se sintetizados na figura seguinte:

Nos termos da Cláusula Sétima do Acordo de financiamento celebrado entre a Estrutura de Gestão
do IFRRU 2020 (EG IFRRU 2020) e as Autoridades de Gestão (AG) dos Programas Operacionais (PO)
Financiadores, os pagamentos dos financiamentos são efetuados em função das despesas realizadas
e tendo em consideração os princípios e regras fixadas no artigo 41.º do Regulamento (UE) n.º
1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, não podendo o montante da
contribuição financeira de cada PO incluído em cada pedido de pagamento intercalar, exceder 25%
da contribuição total aprovada.
Os pagamentos relativos à remuneração base dos custos de gestão da Estrutura de Gestão do IFRRU
2020 efetuam-se, em cada ano, em função do orçamento anual aprovado pelo Comité de
Investimento, exclusivamente suportado em custos reais não havendo lugar à aplicação de taxas de
gestão, sem prejuízo do valor global máximo estar estabelecido na decisão de financiamento de cada
AG na sequência das candidaturas apresentadas, sendo concretizados com base nas taxas referidas
no n.º 5 da Cláusula Quinta nos seguintes momentos:
a) Pela primeira vez, a título de adiantamento, no valor de 30% do orçamento anual
aprovado, aquando da aprovação do mesmo;
b) O segundo e terceiro pagamentos, a título de adiantamento, sendo cada um de montante
igual ao da subalínea anterior, ocorrem quando, pelo menos, 60% do montante relativo
ao pagamento anterior tiver sido efetivamente utilizado e comprovado com despesa
elegível realizada;
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c) O último pagamento, a título de saldo, é feito com a prestação anual de contas.

Não houve lugar a pagamentos relativos à remuneração em função do desempenho dos custos de
gestão da Estrutura de Gestão do IFRRU 2020, por não se encontrarem reunidos os requisitos
previstos no n.º 6 da Cláusula Quinta do Acordo de Financiamento.
Também não houve, como já referido, pagamentos referentes à criação ou reforço do IFRRU 2020, já
que o primeiro pagamento, de 25% da contribuição do PO aprovada a título de investimento
incorpóreo, será realizado aquando da seleção das entidades gestoras dos instrumentos financeiros.
Para efeito de apresentação dos pedidos de pagamento de custos de gestão, e conforme consta da
memória descritiva das candidaturas aprovadas, a EG do IFRRU 2020 aplica ao orçamento anual uma
taxa de imputação a cada PO/Eixo/PI, aferida pelo peso de cada PO/Eixo/PI no total da dotação FEEI
+CPN apresentada na candidatura.
Assim, ainda em setembro e após a celebração do Acordo de financiamento e uma vez que o
orçamento 2015-2016 havia sido aprovado pelo Comité e Investimento em julho de 2016, a EG IFRRU
2020 submeteu todos os pedidos de pagamento, a título de 1º. Adiantamento.
Em 2016, não foram apresentados novos pedidos de adiantamento, uma vez que apenas em
dezembro foi possível consolidar com o IHRU a chave de imputação dos custos indiretos e o modelo
de contas e desta forma demonstrar que 60% do montante relativo ao pagamento anterior tinha sido
efetivamente utilizado e comprovado com despesa elegível realizada. Ainda dada a expressão da
execução orçamental, por prudência e desta forma evitar um excesso de receita FEEI face à execução
efetiva, entendeu então a EG do IFRRU 2020 apenas concretizar a apresentação do pedido de saldo
em 2017.
Uma vez que em 2015-2016, apenas se registaram movimentos de entrada de fundos FEEI das AG
(todas menos dos PO Açores e Madeira) para financiamento de custos de gestão da EG do IFRRU
2020, relativos ao primeiro adiantamento (de 30%) do orçamento aprovado pelo Comité de
Investimento, só existem movimentos contabilísticos associados a esta componente tendo os
mesmos sido relevados nas subcontas 12, 217 e 22:
i)
ii)

débito da conta 12 pelos depósitos efetuados pelos PO
por crédito da conta 22, para registo das dotações transferidas pelas AG

i)
ii)

crédito da conta 12 transferência para IHRU
por débito da conta 217 relativo a reembolso de despesa (custos de gestão da EG do IFRRU 2020).
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3.

PROCEDIMENTOS QUE RELEVAM NO ÂMBITO DA ELABORAÇÃO DAS
CONTAS

Em termos gerais no IFRRU 2020 foi estabelecido o sistema de gestão e controlo interno que se
encontra descrito no Manual da EG do IFRRU 2020, que constitui anexo às candidaturas aos PO, bem
como no Manual contabilístico.
Os principais procedimentos que relevam na elaboração das contas e que estão descritos
designadamente nos referidos manuais encontram-se sistematizados no quadro seguinte:
Principais procedimentos que relevam no âmbito da elaboração das contas
1

Existência de procedimentos adequados para avaliar, selecionar e aprovar
as operações, incluindo procedimentos e critérios adequados de seleção
das operações que garantam o contributo das operações para a realização
dos objetivos e resultados específicos dos eixos prioritários relevantes

Manual EG IFRRU 2020

2

Realização de verificações de gestão adequadas

Manual EG IFRRU 2020

3

Existência de adequados mecanismos de supervisão sobre as funções
desempenhadas pelas EGF

4

Ponderação dos resultados de todas as auditorias/controlos realizados

5

Seguimento adequado das conclusões e recomendações emitidas pelas
entidades de auditoria/ controlo nacionais e comunitárias, bem como a
dedução/estorno das irregularidades detetadas
Existência de procedimentos para exclusão de despesas previamente
incluídas num pedido de pagamento relativamente às quais, à data da
apresentação das contas, esteja em curso um processo de avaliação da sua
legalidade e regularidade
Existência de um sistema robusto de monitorização dos objetivos do PO,
nomeadamente através da monitorização dos indicadores de realização e
de resultados

6

7

Manual contabilístico
Manual EG IFRRU 2020
n.a. neste exercício
Manual EG IFRRU 2020
n.a. neste exercício
Manual EG IFRRU 2020
n.a. neste exercício
Manual EG IFRRU 2020

√
Modelo de relatório de
monitorização aprovado
pelo CI
n.a. neste exercício

Cabendo ao IHRU, IP assegurar o pagamento de todos os custos, são os mesmos imputados ao
funcionamento da EG IFRRU 2020, como tal foram definidos e aprovados pela CD da EG do IFRRU e
pelo CD do IHRU, IP os seguintes critérios de afetação física e temporal que se pretendem objetivos,
auditáveis e rastreáveis:
a) de imputação direta;
b) de imputação indireta com base nos seguintes critérios:
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- N.º de trabalhadores em funções na EG no início do mês de referência / N.º total de trabalhadores
em funções no IHRU no início do mês de referência;
- N.º de trabalhadores em funções na EG no início do mês de referência / N.º total de trabalhadores
em funções no IHRU (Sede)+EG no início do mês de referência;
- N.º de trabalhadores em funções na EG no início do mês de referência / N.º total de ocupantes do
edifício da Sede do IHRU no início do mês de referência;
- N.º de trabalhadores em funções na EG no início do mês de referência / N.º total de ocupantes do
7.º piso do edifício da Sede do IHRU no início do mês de referência;
- Área bruta do espaço ocupado pela EG do IFRRU 2020 / área bruta do edifício sede do IHRU.

Tal como previsto no Manual de Procedimentos para o Instrumento Financeiro de Reabilitação e
Revitalização Urbanas, que constitui anexo às candidaturas aos PO, para apresentação das despesas
às Autoridades de Gestão dos PO, a Estrutura de gestão do IFRRU 2020 prepara a documentação e
procede à validação dos custos utilizando para o efeito a “CHECK-LIST DE ANÁLISE DE PEDIDO DE
PAGAMENTO DO IHRU”, através da qual são verificados os aspetos formais dos documentos de
despesa e é feita a análise da elegibilidade normativa, estrita e temporal da despesa. Estas
verificações permitem confirmar:







A regularidade e legalidade dos documentos de despesa;
Os documentos de despesa apresentados referem-se a despesas de natureza
elegível;
Os documentos de despesa e quitação encontram-se dentro do período de
elegibilidade definido para a operação;
Os montantes inscritos na lista de documentos justificativos de despesa estão
corretos (nomeadamente os que resultam da aplicação de taxas de imputação);
A despesa relativa a procedimentos de contratação pública cumpre as disposições
legais comunitárias e nacionais aplicáveis;
Os documentos de despesa encontram-se classificados contabilisticamente de
acordo com os normativos em vigor.

Por sua vez, para salvaguarda de uma adequada separação de funções e controlo interno, a Comissão
Diretiva da EG do IFRRU 2020 adotou a Deliberação n.º 3/2017, de 19 de dezembro de 2016,
publicada no Diário da República, 2.ª série — N.º 2 — 3 de janeiro de 2017, que delega competências
no seus membros, determinando que cabe ao Presidente, entre outras funções, aprovar o pagamento
e a respetiva transferência das despesas apresentadas pelo IHRU, IP para efeitos de comparticipação
dos FEEI, cabendo à Vogal da Comissão Diretiva:
a) No âmbito das candidaturas apresentadas aos Programas Operacionais, prestar
esclarecimentos e responder às audiências prévias, bem como decidir sobre a apresentação
de pedidos de pagamento e de adiantamento e de regularização de adiantamentos;
b) Aprovar as despesas apresentadas pelo IHRU, I. P. e a respetiva transferência da
comparticipação dos FEEI.
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Verificou-se em 2016, a aplicação desta deliberação na validação do pedido de pagamento e
autorização da transferência para o IHRU, IP.
As verificações a todas as transações relativas a 2015 e 2016 foram realizadas já em 2017, incidindo
sobre todos os documentos de despesa apresentados pelo IHRU, IP. Em resultado destas verificações:
a) Para 2015, considerou-se elegível o montante total de despesa correspondente à totalidade
da despesa reportada pelo IHRU, ou seja, 122.158,87 €;
b) Para 2016, considerou-se como despesa elegível um montante de 500.140,30 € face a um
valor de execução reportado de 500.597,73 €, tendo esta diferença residido não na
consideração de documentos de despesa como inválidos, mas na deteção de um lapso no
recapitulativo de despesas apresentado, que resultou na revisão em baixa do valor de uma
das despesas, aliás confirmada pelo IHRU.

Foram igualmente desenvolvidas verificações pela EG do IFRRU 2020 sobre todos os procedimentos
de contratação pública, estes apenas relativos a custos diretos, não tendo sido identificados erros
materialmente relevantes.
Por fim, a EG do IFRRU 2020, aquando da transferência para o IHRU, IP correspondente ao reembolso
da despesa apresentada pelo IHRU, verificou que:







O IHRU, I.P. tem a situação tributária regularizada perante a administração fiscal,
atestada por Certidão atualizada;
O IHRU, I.P. tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social, atestada
por Certidão atualizada;
O IHRU, I.P. não recupera o IVA imputado à operação tal como demonstrado na
Declaração dos Serviços do IVA;
O IHRU, I.P. não está abrangido por situações de impedimento descritas no artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro, através de declaração apresentada e
assinada pelo Presidente;
As despesas apresentadas para efeitos de financiamento através de Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento não foram nem serão objeto de duplo financiamento através
de outros apoios, através de declaração apresentada e assinada pelo Presidente. Este
aspeto foi ainda objeto de verificação pelo fiscal único do IHRU, IP conforme declaração
constante no anexo 1.

Apenas no último trimestre de 2016 ocorreram recebimentos pela EG do IFRRU 2020, oriundos dos
PO, tendo-se elevado, até final do ano, a 238.516,91 euros, repartidos na proporção das dotações
aprovadas por PO/Eixo/PI para o IFRRU 2020.
Em resultado de reconciliação verifica-se que estes valores, ora reportados, correspondem
integralmente aos valores constantes de certidão dos montantes pagos pela Agência para o
Desenvolvimento e Coesão, entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016, referentes a
comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do PORTUGAL 2020, em Anexo 2 ao presente
relatório, distribuindo-se da seguinte forma:
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Programa
POR
NORTE

POR
CENTRO

Eixo

PI

4. Qualidade Ambiental
5. Sistema Urbano
911 20000 140 49
7. Afirmar a Sustentabilidade dos
9. Reforçar a rede urbana (CIDADES)
911 20000 141 46

POR
LISBOA

8 . Desenvolvimento urbano sustentável

911 20000 142 43
POR
4. Desenvolvimento urbano sustentável
ALENTEJO
6. Coesão Social e Inclusão
8. Ambiente e Sustentabilidade
911 20000 143 40
POR
4. Reforçar a competitividade do Território
ALGARVE
911 20000 144 37
POR
4. Economia de baixo carbono
AÇORES
6. Ambiente e eficiência dos recursos
911 20000 146 31
POR
4. Apoiar a transição para uma economia
MADEIRA 5. Proteger o Ambiente e Promover a
8. Promover a inclusão social e combater a
911 20000 145 34
PO SEUR 1. Apoiar a transição para uma economia
911 20000 147 28

6.5
6.5
9.8
Sub-total
6.5
6.5
9.8
Sub-total
6.5
9.8
Sub-total
6.5
9,8
9.8
6.5
Sub-total
6.5
Sub-total
4.3
6.5
Sub-total
4.3
6.5
9.8
Sub-total
4.3
Sub-total
TOTAL

Taxa de
imputação
2,28%
7,52%
2,34%
4,56%
9,70%
0,37%
8,30%
4,15%
10,03%
1,82%
0,46%
0,91%
6,43%

FEEI
recebido
pela EG
6.052,10
19.959,83
6.223,01
32.234,94
12.104,21
25.755,39
985,83
38.845,43
12.960,81
6.480,41
19.441,22
26.629,25
4.841,68
1.210,42
2.420,84
35.102,19
16.059,49
16.059,49

0,41%
1,32%
0,00
0,46%
1,75%
0,71%
36,48%

0,00
96.833,64
96.833,64
238.516,91

Por sua vez, a EG do IFRRU 2020, em dezembro de 2016, procedeu a transferências para o IHRU, IP
correspondentes ao reembolso da despesa apresentada pelo IHRU, até à data, no valor total de
233.128,28 euros e que assume a mesma repartição por PO/Eixo/PI da receita entrada.
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Programa
POR
NORTE

POR
CENTRO

Eixo

PI

4. Qualidade Ambiental
5. Sistema Urbano
911 20000 140 49
7. Afirmar a Sustentabilidade dos
9. Reforçar a rede urbana (CIDADES)
911 20000 141 46

POR
LISBOA

8 . Desenvolvimento urbano sustentável

911 20000 142 43
POR
4. Desenvolvimento urbano sustentável
ALENTEJO
6. Coesão Social e Inclusão
8. Ambiente e Sustentabilidade
911 20000 143 40
POR
4. Reforçar a competitividade do Território
ALGARVE
911 20000 144 37
POR
4. Economia de baixo carbono
AÇORES
6. Ambiente e eficiência dos recursos
911 20000 146 31
POR
4. Apoiar a transição para uma economia
MADEIRA 5. Proteger o Ambiente e Promover a
8. Promover a inclusão social e combater a
911 20000 145 34
PO SEUR 1. Apoiar a transição para uma economia
911 20000 147 28

6.5
6.5
9.8
Sub-total
6.5
6.5
9.8
Sub-total
6.5
9.8
Sub-total
6.5
9,8
9.8
6.5
Sub-total
6.5
Sub-total
4.3
6.5
Sub-total
4.3
6.5
9.8
Sub-total
4.3
Sub-total
TOTAL

FEEI pago ao
IHRU
5.825,10
19.212,60
5.978,39
31.016,08
11.650,19
24.782,21
945,30
37.377,70
12.451,61
6.225,81
18.677,42
25.625,31
4.649,86
1.175,24
2.324,93
33.775,34
15.448,10
15.448,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.833,64
96.833,64
233.128,28

Excecionando os movimentos relativos a um erro e respetivo estorno 2 , todos os movimentos
contabilísticos foram relevados pelo IHRU dentro da conta de ordem 091 nas subcontas 12, 217 e 22
observando os seguintes macro processos:
i)
débito da conta 12 pelos depósitos efetuados pelos PO
ii)
por crédito da conta 22, para registo das dotações transferidas pelas AG;
iii)
crédito da conta 12 transferência para IHRU
iv)
por débito da conta 217 relativo a reembolso de despesa (cofinanciamento dos custos de
gestão da EG do IFRRU 2020).

2

De acordo com o IHRU: os movimentos relativos a erros e a sua correção não devem ser relevados contabilisticamente.
Assim, existiram 2 movimentos da conta 091.12.0.03.06 (Conta IGCP PO Lisboa PI 6.5) relativos a um erro e respetiva
correção efetuada pelo IGCP (dia 28/11/2016 saída – crédito; dia 2/12/2016 entrada/estorno- débito) que não foram
relevados contabilisticamente.
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Tal encontra-se evidenciado no Anexo 3, através dos seguintes mapas:



Mapa da Conta (12) do IFRRU 2020;
(8) Mapas por cada conta bancária, com total coerência com os valores que constam das
certidões de saldo extraídas do IGCP e que se encontram no Anexo 3 A.

Em termos globais, o valor em saldo, no final do ano, queda-se então em 5.388,63 euros, distribuindose da seguinte forma:

Programa
POR
NORTE

POR
CENTRO

Eixo

PI

4. Qualidade Ambiental
5. Sistema Urbano
911 20000 140 49
7. Afirmar a Sustentabilidade dos
9. Reforçar a rede urbana (CIDADES)
911 20000 141 46

POR
LISBOA

8 . Desenvolvimento urbano sustentável

911 20000 142 43
POR
4. Desenvolvimento urbano sustentável
ALENTEJO
6. Coesão Social e Inclusão
8. Ambiente e Sustentabilidade
911 20000 143 40
POR
4. Reforçar a competitividade do Território
ALGARVE
911 20000 144 37
POR
4. Economia de baixo carbono
AÇORES
6. Ambiente e eficiência dos recursos
911 20000 146 31
POR
4. Apoiar a transição para uma economia
MADEIRA 5. Proteger o Ambiente e Promover a
8. Promover a inclusão social e combater a
911 20000 145 34
PO SEUR 1. Apoiar a transição para uma economia
911 20000 147 28

6.5
6.5
9.8
Sub-total
6.5
6.5
9.8
Sub-total
6.5
9.8
Sub-total
6.5
9,8
9.8
6.5
Sub-total
6.5
Sub-total
4.3
6.5
Sub-total
4.3
6.5
9.8
Sub-total
4.3
Sub-total
TOTAL

Saldo
227,00
747,23
244,62
1.218,86
454,02
973,18
40,53
1.467,73
509,20
254,60
763,80
1.003,94
191,82
35,18
95,91
1.326,85
611,39
611,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.388,63

Acresce, das verificações realizadas pela EG do IFRRU 2020, que o IHRU procedeu ao registo de todos
os movimentos por esta EG reportados, tendo em conta o seguidamente exposto:
a) Os registos são efetuados mensalmente, ou seja, datados do último dia do mês;
b) No caso dos pagamentos ao IHRU, o registo foi efetuado por agregado na conta 21;
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c) Relativamente à cobrança indevida do IGCP e corrigida, o IHRU não relevou na sua
contabilidade, justificando que “Os movimentos relativos a erros e a sua correção não devem
ser relevados contabilisticamente.
Assim, apesar de constarem dos mapas de «MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS – IFFRU 2020» , fornecido
quinzenalmente pela EG IFRRU ao IHRU, estes não constam dos mapas «Movimentos de saídas de
Fundo IFRRU», «Entradas de fundos» e dos «extratos da Conta plano» das contas afetadas por erro
e correções.
Deste modo, exceção feita à situação supra identificada, conclui-se estar demonstrada a integralidade
do lançamento pelo IHRU dos movimentos contabilísticos relativos ao IFRRU 2020, não tendo, assim,
sido identificados pela EG do IFRRU 2020 erros materialmente relevantes.

4.

PRINCIPAIS INDICADORES

Para a prossecução da sua missão, a Estrutura de Gestão apresentou uma proposta de orçamento,
que foi acomodado no orçamento do IHRU, IP, cuja execução veio a quedar-se aquém dos valores
aprovados em Comité de Investimento, dada a contenção orçamental de despesa imposta à
Administração Pública e dado que o processo de preparação do IFRRU 2020 veio a revelar-se mais
moroso do que o previsto.
Os encargos com as remunerações certas e permanentes assumem a maior preponderância nos
custos de gestão da EG do IFRRU 2020, ainda assim neste âmbito foi previsto o preenchimento de
todos os lugares no secretariado técnico (8), o que não se veio a concretizar-se, por opção de gestão
da CD, tendo optado pelo efetivo preenchimento da equipa técnica apenas à medida das
necessidades da implementação do IFRRU 2020.
Por sua vez, nas aquisições de serviços foram previstos serviços especializados de consultadoria,
relevantes em especial para apoio na seleção dos intermediários financeiros, cuja execução apenas
será concluída em 2017 dado que só foi possível lançar o concurso em fevereiro de 2017 uma vez que
o mesmo carecia de prévia autorização.
Nestes termos, a execução orçamental da EG do IFRRU 2020, no ano de 2015, quedou-se em
122.158,87 euros (99% do orçamento aprovado) e, em 2016, em 500.597,73 euros (55% do
orçamento aprovado) sendo a seguinte:
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MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL da EG IFRRU 2020 (funcionamento)
Classif.

Descrição

Orçamento
aprovado CI
para 2015

Total
122.923,70 €
Pessoal
89.258,58 €
Remunerações certas e permanentes
72.045,19 €
Abonos variáveis ou eventuais
225,00 €
Horas extraordinarias
Ajudas de custo - País
100,00 €
Ajudas de custo - Estrangeiro
125,00 €
01.03.00 Segurança social
16.988,39 €
CGA e /ou SS e SAMS
16.988,39 €
02.00.00 Aquisição de bens e serviços
23.665,12 €
02.01.00 Aquisição de Bens
200,00 €
02.01.02 Combustíveis
200,00 €
02.01.08 Material de Escritório
02.01.18 Livros e documentação técnica
02.01.21 Outros bens
02.02.00 Aquisição de Serviços
23.465,12 €
Encargos das instalações
(Man.elevadores, ar cond., extintores,
02.02.01
cont. asseticos, maq.água, serv. desinf.,
agua, climatização e electricidade)
02.02.02 Limpeza e higiene
02.02.10 Transportes
02.02.14.B0 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria
02.02.15 B0.00Formação-Outras
02.02.17 Publicidade
02.02.18 Vigilância e segurança
02.02.09 Comunicações fixas voz
02.02.09 Comunicações móveis
02.02.09 Comunicações de dados
02.02.09 Comunicações internet
02.02.19 Serv. Informaticos (Assist. Técn. / site/ Lic. software)
02.02.06 AOV viatura
2.460,00 €
02.02.13 Deslocações e estadas (incluindo portagens)
50,00 €
02.02.08 Locação outros bens (Aluguer de impressora/cópias)
2.305,12 €
02.02.11 Representação dos serviços
200,00 €
02.02.14 Estudos e aquisições de serviços
18.450,00 €
02.02.25 Outros
02.02.10 Proveitos*
02.02.03 Conservação de bens
02.02.19 Assistência técnica
02.02.20 Outros trabalhos especializados
02.02.22 Serviços de Saúde
06.02.00 Outras Despesas Correntes
Taxas e Impostos
Outro
070100 Investimentos
10.000,00 €
Hardware informático
10.000,00 €
Hardware informático
07.01.08 Software informático
07.01.09 Equipamento administrativo
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.02.02
01.02.04

Orçamento
aprovado CI
para 2016
917.929,46 €
563.265,36 €
427.656,82 €
22.500,00 €
5.000,00 €
9.000,00 €
8.500,00 €
113.108,54 €
113.108,54 €
354.664,10 €
6.600,00 €
4.800,00 €
720,00 €
480,00 €
600,00 €
348.064,10 €

Grau de
Grau de
Despesa
execução do
execução do
executada em
orçamento
orçamento
2016
2015
2016
122.158,87 €
99% 500.597,73 €
55%
89.205,23 €
100% 397.030,66 €
70%
Despesa
executada
2015

24.451,26 €
107,77 €
56,11 €

103%
54%
28%

51,66 €

24.343,49 €

102.567,33 €
1.341,41 €

287,78 €
101.225,92 €

29%
20%
22%
1%
0%
48%
29%

1.273,74 €

38%

1.545,38 €

112%

2.231,80 €
1.302,32 €
2.057,36 €
290,18 €

126%

1.806,06 €
67,71 €
315,00 €
86.100,00 €
3.311,17 €

18%

1.043,73 €
9,90 €

104%

3.343,24 €
1.374,16 €
3.513,83 €

4.000,00 €
24.600,00 €
1.764,31 €
2.520,00 €

7.932,39 €
10.080,00 €
2.200,00 €
289.050,00 €
1.200,00 €

2.379,66 €

4759%

18.450,00 €

100%

0,00 €

0,00 €

8.502,38 €
8.502,38 €

85%
85%

82%

14%
30%
276%

97,85 €
718,91 €
14,54 €
93,90 €
125,00 €
75,00 €
50,00 €
874,74 €

274,15 €
600,59 €

Por sua vez, em termos de demonstração de fluxos de caixa do IFRRU 2020, que se encontra no Anexo
4, temos um valor acumulado de Variação de caixa e seus equivalentes de 5 388,63 euros, valor
consistente com o já aludido valor em saldo, no final do ano.
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Unid. Euro (€)

SNC - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Designação

2015

Jan-16

fev 16

mar 16

abril 16 maio 16

jun 16

jul 16

ag 16

set 16

out 16

nov 16

dez 16

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

Pagamentos a fornecedores

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,00 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

67.735,65 €
0,00 €

233.128,28 €

67.735,65 € -233.128,28 €
-49,20 €

49,20 €

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,00 €

170.781,26 €

238.467,71 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

238.467,71 €

5.388,63 €

67.686,45 € -233.079,08 €

67.686,45 € -233.079,08 €

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

5.

0,0 €

CONCLUSÕES

Tal como descrito no ponto 3 deste relatório, em resultado de reconciliação realizada pela EG do
IFRRU 2020, conclui-se que os movimentos de transferência das Autoridades de Gestão para o IFRRU
2020, ora reportados, correspondem integralmente aos valores constantes de certidão dos
montantes pagos pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de
dezembro de 2016, referentes a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do PORTUGAL
2020.

Mais se conclui pela integralidade do lançamento, pelo IHRU, dos movimentos contabilísticos
relativos ao IFRRU 2020, dentro da conta de ordem 091 nas subcontas 12, 217 e 22 não tendo sido
identificados pela EG do IFRRU 2020 erros materialmente relevantes.

Por sua vez, em resultado das verificações realizadas em 2017, pela EG do IFRRU 2020, a todas as
transações relativas aos custos de funcionamento da EG do IFRRU 2020, incidindo sobre todos os
documentos de despesa apresentados pelo IHRU, IP., verifica-se que todos os documentos de
despesa apresentados pelo IHRU foram considerados válidos, sendo o valor total da despesa validada
de 622.299,17 €, valor que difere do valor total da execução orçamental reportada pelo IHRU
(622.756,60 €) apenas porque foi detetado pela EG do IFRRU 2020 uma incorreção na apresentação
de informação relativa a uma das despesas, que implicou a correção do seu valor, estando esta
validação e correção detalhadamente descritas no Relatório de Validação de despesas de 2016
elaborado pela EG do IFRRU 2020. Todos os erros identificados foram objeto de correção, não se
identificando erros materialmente relevantes.
A referida despesa validada e respetivos documentos de suporte destinam-se à apresentação dos
mesmos para efeitos de cofinanciamento dos custos de gestão da EG no Balcão 2020 e sistemas
homólogos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, prevendo-se que este valor de despesa
corresponda a um valor de cofinanciamento por fundos europeus de 266.698,97 €.
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De forma a reforçar a segurança e desta forma reforçar a confiança no sistema, acresce que, em todos
os anos e em particular neste exercício dada a ausência de revisor oficial de contas designado pelo
Comité de Investimento para o IFRRU 2020, assume particular relevância a opinião do fiscal único do
IHRU, IP, que certifica anualmente as suas contas, já que sendo todos os movimentos relevados na
contabilidade do IHRU, IP são também estes objeto da certificação legal de contas.
Do relatório e contas do IHRU, IP, relativo a 2015, destacam-se as partes relevantes que se referem
ao IFRRU 2020:
(…) é de salientar que os resultados do IHRU incluem estritamente o impacto dos movimentos
relativos ao funcionamento da Estrutura de Gestão do IFRRU, quer ao nível dos proveitos, quer dos
respetivos custos, não refletindo quaisquer operações relativas ao Instrumento Financeiro
propriamente dito.
(…)
No que respeita ao Orçamento de Atividades, o IHRU adotou para reporte institucional em 2015 a
atividade Habitação - código 241- para enquadrar a generalidade das competências habitualmente
desenvolvidas pelo Instituto. Neste exercício, foi ainda utilizada a atividade Habitação - código 941 com o objetivo de comportar e segregar, em sede de execução, o orçamento afeto ao funcionamento
da Estrutura de Gestão do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas –
IFRRU 2020. No âmbito do Portugal 2020 e com vista à gestão dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI) para o período 2014-2020, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º
52-A/2015, de 23 de julho de 2015, que veio estabelecer o quadro de funcionamento deste
Instrumento Financeiro, que assenta numa estrutura de missão, designada Estrutura de Gestão do
IFRRU 2020 e num Comité de Investimento. A Estrutura de Missão do IFRRU 2020 funciona junto do
IHRU, que assegura o apoio logístico e administrativo ao seu funcionamento. No ano de 2015, as
despesas, incluídas na execução orçamental do IHRU, apenas respeitam à Estrutura de Gestão, na
medida em que o Instrumento Financeiro ainda não estava criado e portanto não tem quaisquer
movimentos de caráter orçamental ou extraorçamental associados.
(…)
No exercício de 2015 foi recebida uma Transferência de Receitas Gerais, no montante de 168 m€ do
Programa 10 – Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, como compensação pelo esforço
orçamental e financeiro na constituição do orçamento da Estrutura de Gestão do IFRRU.
(…)
As receitas com origem no Programa 10 – Ambiente, Ordenamento do Território e Energia destinamse a suportar as despesas com a Estrutura de Gestão do IFRRU2020.”
O fiscal único do IHRU, IP., órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa
gestão financeira e patrimonial do Instituto, emitiu opinião profissional e independente, baseada no
exame das demonstrações financeiras, tendo concluído que as demonstrações financeiras
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes
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(exceção feita a dois aspectos que em nada se referem ao IFRRU 2020), a posição financeira do IHRU,
I.P. em 31 de dezembro de 2015, o resultado das suas operações os fluxos de caixa no exercício findo
naquela data, em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP).

Igualmente, do relatório e contas do IHRU, IP, relativo a 2016, destacam-se as partes relevantes que
se referem ao IFRRU 2020:
(…)
“Verifica-se em 2016 um acréscimo dos fornecimentos e serviços externos (…) que decorre não apenas
do aumento da dinâmica do conjunto de atividades operacionais promovidas pelo Instituto, mas
também da inscrição, nas contas do IHRU das despesas desta natureza incorridas pela Estrutura de
Gestão do IFRRU 2020.
Em relação aos custos com pessoal verifica-se um ligeiro aumento (5%) nos encargos associados à
massa salarial no ano em análise (…). Este aumento está associado às reposições salariais ocorridas
no ano transato, mas também- e sobretudo- à contabilização das despesas desta natureza incorridas
pela Estrutura de Gestão do IFRRU 2020, que registou um crescimento orgânico em 2016 face a 2015,
ano da sua constituição.
(…)
No que respeita ao Orçamento de Atividades, o IHRU adotou para reporte institucional em 2016 a
atividade Habitação - código 241- para enquadrar a generalidade das competências habitualmente
desenvolvidas pelo Instituto. Neste exercício, foi ainda utilizada a atividade Habitação - código 941 com o objetivo de comportar e segregar, em sede de execução, o orçamento afeto ao funcionamento
da Estrutura de Gestão do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas –
IFRRU 2020. No âmbito do Portugal 2020 e com vista à gestão dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI) para o período 2014-2020, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º
52-A/2015, de 23 de julho de 2015, que veio estabelecer o quadro de funcionamento deste
Instrumento Financeiro, que assenta numa estrutura de missão, designada Estrutura de Gestão do
IFRRU 2020 e num Comité de Investimento. A Estrutura de Missão do IFRRU 2020 funciona junto do
IHRU, que assegura o apoio logístico e administrativo ao seu funcionamento. No ano de 2016, as
despesas, incluídas na execução orçamental do IHRU, apenas respeitam à Estrutura de Gestão, na
medida em que os movimentos efetuados pelo Instrumento Financeiro são registados em contas de
ordem “Conta 09 do POCP”, que refletem os movimentos de tesouraria ocorridos em contas bancárias
não tituladas pelo IHRU.
(…)
No exercício de 2015 foi recebida uma Transferência de Receitas Gerais, no montante de 168 m€ do
Programa 10 – Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, como compensação pelo esforço
orçamental e financeiro na constituição do orçamento da Estrutura de Gestão do IFRRU. Em 2016 esta
compensação foi realizada com Fundos Comunitários, no montante de 233m€.
(…)
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As receitas de transferências correntes com origem no programa orçamental do Ministério do
Ambiente decorrem da necessidade do reforço orçamental para fazer face aos encargos com o
pessoal, quer do IHRU quer da EG IFRRU 2020. Esta verba não foi utilizada uma vez que, nos últimos
dias do ano de 2016, o IHRU recebeu fundos comunitários que possibilitaram, em conjunto com
recursos próprios, a regularização por completo das despesas com pessoal sem ser necessário utilizar
as receitas gerais do OE que já tinam sido recebidas (147.137€).
As receitas com origem em Fundos Comunitários destinam-se a suportar as despesas com a EG IFRRU
2020.”
O fiscal único do IHRU, IP., órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa
gestão financeira e patrimonial do Instituto, emitiu opinião profissional e independente, baseada no
exame das demonstrações financeiras, tendo concluído que as demonstrações financeiras
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes
(exceção a um aspeto que em nada se refere ao IFRRU 2020), a posição financeira do IHRU, I.P. em
31 de dezembro de 2016, o resultado das suas operações os fluxos de caixa no exercício findo naquela
data, em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP).
Com base no resultado das verificações realizadas pela EG do IFRRU 2020 e na opinião do fiscal único
do IHRU, IP, a Comissão Diretiva da EG do IFRRU 2020 declara que:

Declaração
1

As informações constantes das contas
estão devidamente apresentadas e
são completas e exatas

√

Conforme conclusões das
reconciliações explicitadas no ponto 3
deste relatório

2

As despesas inscritas nas contas
foram utilizadas para os fins previstos,
conforme definido no Regulamento
(UE) n.º 1303/2013, e em
conformidade com o princípio da boa
gestão financeira
O sistema de gestão e de controlo
criado
oferece
as
garantias
necessárias quanto à legalidade e
regularidade
das
transações
subjacentes, em conformidade com a
legislação aplicável

√

Exclusivamente para financiar custos
de gestão previstos no orçamento
aprovado

As irregularidades detetadas nos
relatórios finais de auditoria/controlo
relativos ao exercício contabilístico e
comunicadas na síntese anual dos
relatórios foram devidamente tratadas
nas contas e sempre que necessário foi
dado o devido seguimento às deficiências
no sistema de gestão e de controlo
comunicadas nos relatórios ou são
identificadas as medidas corretivas
adotadas pela EG IFRRU 2020 (medidas
em curso)

n.a. neste
exercício

3

3.1

√
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3.2

3.3

3.4

As despesas objeto de um processo de
avaliação da sua legalidade e regularidade
foram excluídas das contas, na pendência
da conclusão dessa avaliação, para
possível inclusão num pedido de
pagamento intercalar num exercício
contabilístico subsequente
Os dados relativos aos indicadores, aos
objetivos intermédios e aos progressos do
Programa exigidos na alínea a) do n.º 2 do
artigo 125.º do Regulamento (UE) n.º
1303/2013 são fiáveis

Tendo em conta os riscos identificados
foram adotadas medidas antifraude
eficazes e proporcionadas

Conforme conclusões das
reconciliações explicitadas no ponto 3
deste relatório

n.a.
exercício

neste

Manual EG IFRRU 2020
Manual contabilístico
Carta de missão
Código de Conduta
Regulamento interno CI

3.5

Não existe informação não divulgada
sobre a execução do Programa que possa
ser prejudicial para a reputação da política
de coesão

(já em 2017 foi adotado o PGRCIC)
Site, designadamente ficha de projeto
Plano e Relatório de atividades
anualmente publicitados
Estratégia de Comunicação do IFRRU
2020 aprovada em CI

Assim, a Comissão Diretiva do IFRRU 2020 atesta ainda, com razoável segurança, que:
i. as informações são apresentadas corretamente e são completas e exatas;
ii. as despesas foram utilizadas exclusivamente para os fins previstos no Acordo de
financiamento celebrado com as Autoridades de Gestão; e
iii. os sistemas de controlo estabelecidos oferecem as garantias necessárias quanto à
legalidade e à regularidade das operações subjacentes.

Este relatório dirige-se aos membros do Comité de Investimento do IFRRU 2020, devendo o mesmo
ser submetido para aprovação por este Órgão, em cumprimento do disposto na sub alínea vi) da
alínea a) do nº. 14 da Resolução do Conselho de Ministros nº. 52-A/2015, de 23 de julho.
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ANEXO 1

ANEXO 2

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A
REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro Nº 5 7º Andar
1099-019 LISBOA
Nossa referência

UGF/NFF
Assunto:
PT2020 - Certidão

Para os devidos efeitos, junto se envia certidão dos montantes pagos por esta Agência a essa
entidade, entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016, referentes a comparticipações
comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020.
Com os melhores cumprimentos,

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP ±Cohesion and Development Agency, PI - Avenida 5 de Outubro n.º153 1050-053 Lisboa, PORTUGAL
Tel.: +351 218 814 000 Fax: +351 218 881 111±agencia@adcoesao.pt - www.adcoesao.pt - NIF 510928374

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de
dezembro de 2016 pagou a(ao) ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020 INSTRUMENTO
FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL,
com o NIF 600086739, o montante total de 238.516,91 € (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e
dezasseis euros e noventa e um cêntimos), referente a comparticipações comunitárias à(s) seguinte(s)
operação(ões):

ALG-04-2316-FEDER-000001

16.059,49 €

ALT20-04-2316-FEDER-000001

26.629,25 €

ALT20-04-4943-FEDER-000001

4.841,68 €

ALT20-06-4943-FEDER-000002

1.210,42 €

ALT20-08-2316-FEDER-000002

2.420,84 €

CENTRO-07-2316-FEDER-000001

12.104,21 €

CENTRO-09-2316-FEDER-000002

25.755,39 €

CENTRO-09-4943-FEDER-000001

985,83 €

LISBOA-08-2316-FEDER-000001

12.960,81 €

LISBOA-08-4943-FEDER-000001

6.480,41 €

NORTE-04-2316-FEDER-000001

6.052,10 €

NORTE-05-2316-FEDER-000002

19.959,83 €

NORTE-05-4943-FEDER-000001

6.223,01 €

POSEUR-01-1204-FC-000001

96.833,64 €

Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco
em uso nesta Agência.

Lisboa, aos 19 de janeiro de 2017

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

Anexo 3

MAPA da CONTA (12) da EG IFRRU2020
Período de 23/07/2015 a 31/12/2016

DÉBITO
Saldo inicial
Transferências

CRÉDITO
0,00 €
238.566,11 €

Pagamentos
Transferências

Aplicações - reentradas

Aplicações - saídas

Juros

Saldo final

233.177,48 €

5.388,63 €

Reembolsos
Recuperações
Recuperações - juros de mora
Descativações
Total

1 adaptação do modelo 2b das instruções nº.1/2013 do TC

238.566,11 €

Total

238.566,11 €

MAPA por SubCONTA 12 (por conta bancária) 1
1 adaptação do modelo 2b das instruções nº.1/2013 do TC

Designação
PO NORTE
IBAN
PT50078101129112000014049
Período de 23/07/2015 a 31/12/2016

DÉBITO
Saldo inicial
Transferências

CRÉDITO
0,00 €
32.234,94 €

Pagamentos
Transferências

Aplicações - reentradas

Aplicações - saídas

Juros

Saldo final

31.016,08 €

1.218,86 €

Reembolsos
Recuperações
Recuperações - juros de mora
Descativações
Total

32.234,94 €

Total

32.234,94 €

MAPA por SubCONTA 12 (por conta bancária) 1
1 adaptação do modelo 2b das instruções nº.1/2013 do TC

Designação
PO CENTRO
IBAN
PT50078101129112000014146
Período de 23/07/2015 a 31/12/2016

DÉBITO
Saldo inicial
Transferências

CRÉDITO
0,00 €
38.845,43 €

Pagamentos
Transferências

Aplicações - reentradas

Aplicações - saídas

Juros

Saldo final

37.377,70 €

1.467,73 €

Reembolsos
Recuperações
Recuperações - juros de mora
Descativações
Total

38.845,43 €

Total

38.845,43 €

MAPA por SubCONTA 12 (por conta bancária) 1
1 adaptação do modelo 2b das instruções nº.1/2013 do TC

Designação
PO LISBOA
IBAN
PT50078101129112000014243
Período de 23/07/2015 a 31/12/2016

DÉBITO
Saldo inicial
Transferências

CRÉDITO
0,00 €
19.490,42 €

Pagamentos
Transferências

Aplicações - reentradas

Aplicações - saídas

Juros

Saldo final

18.726,62 €

763,80 €

Reembolsos
Recuperações
Recuperações - juros de mora
Descativações
Total

19.490,42 €

Total

19.490,42 €

MAPA por SubCONTA 12 (por conta bancária) 1
1 adaptação do modelo 2b das instruções nº.1/2013 do TC

Designação
PO ALENTEJO
IBAN
PT50078101129112000014340
Período de 23/07/2015 a 31/12/2016

DÉBITO
Saldo inicial
Transferências

CRÉDITO
0,00 €
35.102,19 €

Pagamentos
Transferências

Aplicações - reentradas

Aplicações - saídas

Juros

Saldo final

33.775,34 €

1.326,85 €

Reembolsos
Recuperações
Recuperações - juros de mora
Descativações
Total

35.102,19 €

Total

35.102,19 €

MAPA por SubCONTA 12 (por conta bancária) 1
1 adaptação do modelo 2b das instruções nº.1/2013 do TC

Designação
PO ALGARVE
IBAN
PT50078101129112000014437
Período de 23/07/2015 a 31/12/2016

DÉBITO
Saldo inicial
Transferências

CRÉDITO
0,00 €
16.059,49 €

Pagamentos
Transferências

Aplicações - reentradas

Aplicações - saídas

Juros

Saldo final

15.448,10 €

611,39 €

Reembolsos
Recuperações
Recuperações - juros de mora
Descativações
Total

16.059,49 €

Total

16.059,49 €

MAPA por SubCONTA 12 (por conta bancária) 1
1 adaptação do modelo 2b das instruções nº.1/2013 do TC

Designação
PO AÇORES
IBAN
PT50078101129112000014728
Período de 23/07/2015 a 31/12/2016

DÉBITO

CRÉDITO

Saldo inicial

0,00 €

Pagamentos

Transferências

0,00 €

Transferências

Aplicações - reentradas

Aplicações - saídas

Juros

Saldo final

0,00 €

Reembolsos
Recuperações
Recuperações - juros de mora
Descativações
Total

0,00 €

Total

0,00 €

MAPA por SubCONTA 12 (por conta bancária) 1
1 adaptação do modelo 2b das instruções nº.1/2013 do TC

Designação
PO MADEIRA
IBAN
PT50078101129112000014534
Período de 23/07/2015 a 31/12/2016

DÉBITO

CRÉDITO

Saldo inicial

0,00 €

Pagamentos

Transferências

0,00 €

Transferências

Aplicações - reentradas

Aplicações - saídas

Juros

Saldo final

0,00 €

Reembolsos
Recuperações
Recuperações - juros de mora
Descativações
Total

0,00 €

Total

0,00 €

MAPA por SubCONTA 12 (por conta bancária) 1
1 adaptação do modelo 2b das instruções nº.1/2013 do TC

Designação
PO SEUR
IBAN
PT50078101129112000014728
Período de 23/07/2015 a 31/12/2016

DÉBITO
Saldo inicial
Transferências

CRÉDITO
0,00 €
96.833,64 €

Pagamentos
Transferências

Aplicações - reentradas

Aplicações - saídas

Juros

Saldo final

96.833,64 €

0,00 €

Reembolsos
Recuperações
Recuperações - juros de mora
Descativações
Total

96.833,64 €

Total

96.833,64 €

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL da EG IFRRU 2020 (funcionamento)
Classif.

Descrição

Orçamento
aprovado CI
para 2015

Total
122.923,70 €
Pessoal
89.258,58 €
Remunerações certas e permanentes
72.045,19 €
Abonos variáveis ou eventuais
225,00 €
Horas extraordinarias
Ajudas de custo - País
100,00 €
Ajudas de custo - Estrangeiro
125,00 €
01.03.00 Segurança social
16.988,39 €
CGA e /ou SS e SAMS
16.988,39 €
02.00.00 Aquisição de bens e serviços
23.665,12 €
02.01.00 Aquisição de Bens
200,00 €
02.01.02 Combustíveis
200,00 €
02.01.08 Material de Escritório
02.01.18 Livros e documentação técnica
02.01.21 Outros bens
02.02.00 Aquisição de Serviços
23.465,12 €
Encargos das instalações (Man.elevadores,
ar cond., extintores, cont. asseticos,
02.02.01
maq.água, serv. desinf., agua, climatização
e electricidade)
02.02.02 Limpeza e higiene
02.02.10 Transportes
02.02.14.B0 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria
02.02.15 B0.00Formação-Outras
02.02.17 Publicidade
02.02.18 Vigilância e segurança
02.02.09 Comunicações fixas voz
02.02.09 Comunicações móveis
02.02.09 Comunicações de dados
02.02.09 Comunicações internet
02.02.19 Serv. Informaticos (Assist. Técn. / site/ Lic. software)
02.02.06 AOV viatura
2.460,00 €
02.02.13 Deslocações e estadas (incluindo portagens)
50,00 €
02.02.08 Locação outros bens (Aluguer de impressora/cópias)
2.305,12 €
02.02.11 Representação dos serviços
200,00 €
02.02.14 Estudos e aquisições de serviços
18.450,00 €
02.02.25 Outros
02.02.10 Proveitos*
02.02.03 Conservação de bens
02.02.19 Assistência técnica
02.02.20 Outros trabalhos especializados
02.02.22 Serviços de Saúde
06.02.00 Outras Despesas Correntes
Taxas e Impostos
Outro
070100 Investimentos
10.000,00 €
Hardware informático
10.000,00 €
Hardware informático
07.01.08 Software informático
07.01.09 Equipamento administrativo
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.02.02
01.02.04

Orçamento
aprovado CI
para 2016
917.929,46 €
563.265,36 €
427.656,82 €
22.500,00 €
5.000,00 €
9.000,00 €
8.500,00 €
113.108,54 €
113.108,54 €
354.664,10 €
6.600,00 €
4.800,00 €
720,00 €
480,00 €
600,00 €
348.064,10 €

Grau de
Grau de
Despesa
execução do
execução do
executada em
orçamento
orçamento
2016
2015
2016
122.158,87 €
99%
500.597,73 €
55%
89.205,23 €
397.030,66 €
100%
70%

Despesa
executada
2015

24.451,26 €
107,77 €
56,11 €

103%
54%
28%

51,66 €

24.343,49 €

102.567,33 €
1.341,41 €

287,78 €
101.225,92 €

29%
20%
22%
1%
0%
48%
29%

1.273,74 €

38%

1.545,38 €

112%

2.231,80 €
1.302,32 €
2.057,36 €
290,18 €

126%

1.806,06 €
67,71 €
315,00 €
86.100,00 €
3.311,17 €

18%

1.043,73 €
9,90 €

104%

3.343,24 €
1.374,16 €

Receita
Receita
cobrada
cobrada
(FEEI) em
(FEEI) em
2015
2016
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.513,83 €

4.000,00 €
24.600,00 €
1.764,31 €
2.520,00 €

7.932,39 €
10.080,00 €
2.200,00 €
289.050,00 €
1.200,00 €

2.379,66 €

4759%

18.450,00 €

100%

0,00 €

0,00 €

8.502,38 €
8.502,38 €

85%
85%

97,85 €
718,91 €
14,54 €
93,90 €
125,00 €
75,00 €
50,00 €
874,74 €

274,15 €
600,59 €

82%

14%
30%
276%

Anexo 4

Unid. Euro (€)

SNC - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Designação

2015

jan-16

fev 16

mar 16

abril 16

maio 16

jun 16

jul 16

ag 16

set 16

out 16

nov 16

dez 16

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

67.735,65 €

Pagamentos a fornecedores

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,00 €

0,00 €

233.128,28 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

67.735,65 €

-233.128,28 €

-49,20 €

49,20 €

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

0,00 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

67.686,45 €

-233.079,08 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

67.686,45 €

-233.079,08 €

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,00 €

170.781,26 €

238.467,71 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

170.781,26 €

238.467,71 €

5.388,63 €

