SECR
RETARIA
A-GERAL
L
DO
M
MINISTÉ
RIO DA A
ADMINIS
STRAÇÃO INTER
RNA
(D
Direção de Serviços
S
pa
ara a Gestão
o dos Fundos Comunittários)

Orien
ntação TTécnicaa n.º 2//2016
Fluxo
F
de informações
A
Abril.2016

Dire
eção de Serviçoss de Gestão de Fundos Comun
nitários
Rua
R de São Mam
mede, n.º 23 – 1100‐533 Lisbo
oa
Tel// 213583732
2
Fax// 213583749 EEmail// gestao.fundos.comunitarios@sg.mai .gov.pt

Consiiderando qu
ue a Resolu
ução do Connselho de Ministros
M
n.ºº 46/2015, de 25 de junho,
publicada no DR, 1.ª série, n.º 132, de 9 dde julho, susstenta que o sistema de gestão e controlo
ompetênciass das entidaades envolvidas e
deve conciliar a capacidade administrattiva e as co
garan
ntir uma gesttão eficaz, co
om vista à m
maximização dos resultad
dos da aplicaação dos recursos,
asseggurando que a execução do Program
ma Nacional está
e focalizad
da em aspettos políticos chave
nacio
onais, que se enquadram nas prioridaades políticas da União Europeia;
Consiiderando ser determinante uma geestão sólida e eficiente dos
d instrumeentos estrutturais,
assen
nte na conccretização dos princípioos gerais da racionalida
ade económ
mica, da discciplina
financeira e da in
ntegração orççamental, daa segregação
o de funçõess de gestão e da prevençção de
conflitos de interresse, da tran
nsparência e prestação de
d contas, viisando a boaa prossecuçã
ão dos
intereesses nacion
nais;
Consiiderando qu
ue a Resolu
ução do Connselho de Ministros
M
n.ºº 46/2015, de 25 de junho,
publicada no DR,, 1.ª série, n.º
n 132, de 9 de julho, no seu pontto 28, comeeteu à Autorridade
Respo
onsável o desenvolvim
d
mento e asssunção da coordenação
o de um ssistema únicco de
inform
mação e gesstão dos fun
ndos que pe rmita a sua utilização comum por pparte de tod
dos os
intervvenientes, nomeadamen
n
nte da Autooridade Resp
ponsável, da
as autoridaddes delegada
as, da
Autorridade de Au
uditoria e dos beneficiári os;
Consiiderando que compete à Autoriidade Responsável ela
aborar os ddocumentoss que
consttituem o peedido de pa
agamento dde saldo an
nual, a que se refere o artigo 44
4.º do
Regulamento (UEE) n.º 514/2
2014, de 166 de abril, até
a 15 de Fe
evereiro do ano seguin
nte ao
exerccício financeeiro, isto é, a elaboraçãão das contaas acompan
nhada de um
ma declaraçã
ão de
gestãão;
Consiiderando qu
ue o exercício financeiroo está comp
preendido entre 16/10//n‐1 e 15/10
0/n, a
Autorridade Respo
onsável no dia
d 16 de outtubro de cad
da ano proce
ede ao “cut off” das desspesas
declaaradas no SIG
GFC.
Deverão estar insseridos no Sistema de Infformação de
e Gestão de Fundos
F
Com unitários tod
dos os
elementos relativvos aos projetos até ao dia 16 de outubro de cada ano, dee modo a que, em
temp
po, possa seer facultada aquela infoormação à Autoridade
A
de
d Auditoriaa para efeitos de
cump
primento do
o disposto no
o artigo 14. º do Regulaamento Dele
egado (EU) nn.º 1042/2014 da
Comissão, de 25 de
d julho.
Por o
outro lado, e em caso de necessidadee de realizarr uma amostra de verificaação no loca
al a 16
de ou
utubro, a Autoridade Ressponsável prrocederá à in
ndicação doss projetos a vverificar, devvendo
as Au
utoridades Delegadas efe
etuarem as ddevidas verifficações e co
oncluir os resspetivos relatórios
até 15 de novemb
bro.

Lis boa, abril de
e 2016
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