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00. Conceitos

Atividade
e adiada – Atividade qque não ten
ndo sido rea
alizada na ddata prevista
a será
realizada, no âmbito da mesma ooperação, em
m data posterrior.
e cancelada – Atividadee que não te
endo sido re
ealizada na ddata prevista não
Atividade
será realiizada ou será
á realizada n um outro âm
mbito.
Atividade
e suspensa – Atividade fformativa, medida
m
ativa de empregoo ou atividad
de não
formativaa interrompida em operaações não inttegralmente suspensas
CRII ‐ Corronavirus Ressponse Invesstment Initiative
Despesa CRII – Linh
ha de despeesa sinalizad
da como esttando assocciada a atividades
ões integradas nas novass TI CRII
adiadas, a atividades canceladas oou a operaçõ
Despesa CRII Suspen
nsão – Linhha de despesa sinalizada
a como estaando associada a
o uma desppesa é assin
nalada
atividadees suspensass ou operaçções suspensas. Quando
como Deespesa CRII terá que seer identificaada ainda se
e respeita a um períod
do de
suspensãão.
OBM (Op
perações de Baixo Monttante) ‐ Operações com apoio públicco aprovado
o igual
ou inferio
or a 50.000€,, financiadass em regime de OCS
Operação
o suspensa – Operaçção que interrompe a totalidadee das atividades
formativaas, das med
didas ativas de emprego
o ou das attividades nã o formativas não
apresentaando qualqu
uer execuçãoo física adicio
onal nesse pe
eríodo

11. Enquadraamento
1

Tendo em
m consideração a atual crise de saaúde pública COVID‐19, foi aprovad
do um
conjunto de medidass destinadas a assegurarr o combate à doença attravés da redução
d sua transmissão, nom
meadamente mediante apoio à manuutenção de postos
p
do risco da
de trabalho e do ap
poio às famíílias, reduzin
ndo os impa
actos económ
micos resulttantes
desta crisse.

os aos
No âmbitto das operrações financciadas pelo FSE visa‐se:: facilitar oss pagamento
beneficiários na se
equência d e pedidos de pagam
mento; enq uadrar desspesas
s
eficiários em
m atividadees cancelada
as ou
pelos bene
comprovaadamente suportadas
adiadas e a manutenção das eleegibilidades no período
o de suspenssão das açõ
ões de
formação
o e outras atividades;; bem com
mo, definir as condiçõões associad
das à
necessidaade de reprogramação física e financeira de
essas operaçções decorrrentes
daquelas alterações.

o abrigo do n.º 3 do arttigo 4.º do Decreto‐Lei
D
137/2014,
1
dee 12 de sete
embro
Assim, ao
com as allterações que lhe foram introduzidass pelos Decre
etos‐Lei n.º 334/2018, de 15 de
maio, e 127/2019,
1
de
e 29 de ago sto, que atribui à Agênccia para o Deesenvolvime
ento e
Coesão competência
a para em
mitir orientaações técniccas e de ggestão aplicáveis
os vários Proogramas Op
peracionais, procede‐se à divulgaçã
ão da
transverssalmente ao
presente Orientação Técnica (OT ) com o obje
etivo de definir o âmbitoo e aplicação
o, bem
como os procedimen
ntos associa dos às medidas de apo
oio em operaações financciadas
m
(CIC Portugal 20
020) e
pelo FSE, previstas na Deliberaçção 8/2020 de 28 de março
ortaria 127//2020, de 226 de maio, ao
desenvolvidas no anexo aditaddo pela Po
ns sobre o FS
SE aprovadoo pela Portarria 60‐
Regulameento que esttabelece Norrmas Comun
A/2015 reelativos às medidas
m
exceecionais e tem
mporárias de
ecorrentes dda crise COVID‐19.

22. Âmbito de
d aplicação das medidaas de apoio previstas
p
na Deliberaçãoo 8/2020
A presen
nte OT aplicca‐se ao uniiverso de operações FS
SE que reúnnam as cond
dições
descritas neste ponto
o. As operaçõões FSE no âmbito
â
do Sistema de Inccentivos inte
egram
os princíp
pios da Delib
beração 8/20020 com as devidas adaptações.
2

Assim, sãão abrangido
os pela pressente OT oss pedidos de
e pagamentoo que reúna
am as
condições descritas no seu pontto 3.1 da prresente OT e as operaç ões já inicia
adas a
20 e com da
ata de fim aaprovada po
osterior a esssa data e ppara as quais seja
13/3/202
invocado o impacto negativo
n
na sua execuçãão das decisõ
ões governa mentais ado
otadas
VID‐19, nom
meadamente,, o encerram
mento
para a prevenção e mitigação ddo surto COV
belecimentoss escolares.
dos estab

33. Descrição
o das Medidas
eleração do pagamento
p
ddos apoios aos
a beneficiá
ários
3.1 – Ace
O pagam
mento dos apoios devve ocorrer no mais cu
urto prazo possível, ap
pós a
apresentaação de pe
edidos de reembolso e saldo pe
elos beneficciários, confforme
determin
nado no ponto n.º 1 da D
Deliberação 8/2020, de 28 de marçoo, nos termo
os das
alíneas b) a d) do n.º 2 do artigo 225.º do Decrreto‐Lei n.º 159/2014,
1
277 de outubro
o, esta
ei 10‐L/2020,, de 26 de março.
m
última alíínea na redação que lhe foi dada pelo Decreto‐Le

dos de reem
mbolsos e ssaldo, subme
etidos há mais
m
de 30 dias úteis e não
Os pedid
decididoss por motivo
os não impuutáveis aos beneficiários
b
s, podem seer convertido
os em
adiantam
mentos.

nverter em aadiantamentto são os que resultariaam da análise do
Os montantes a con
e causa se
em qualqueer correção (não elegib
bilidades) e considerand
do os
pedido em
acertos e limites asssociados a ccada pedido,, nomeadam
mente, receittas declarad
das no
pedido de
d pagamen
nto, acertos resultantess de reemb
bolsos anterriores, monttantes
aprovado
os no ano ou acerto do addiantamento
o no ano.
O montaante pago te
em como lim
mite 85% do
o montante total aprovaado na operação,
sendo qu
ue o pagamento do adianntamento de
ecorrente de
e um pedido de saldo lim
mitado
a 85% do
o valor apurado.
São cond
dições necesssárias para a emissão destes adiantamentos a verificação dos
requisitoss associado
os a qualquuer pagame
ento, nomeadamente ssituação fisscal e
contributtiva regularizzadas.

3

antes de ad iantamentoss de reembo
olsos e saldoos têm a nattureza
Os montaantes resulta
de Adianttamento de Reembolso e constituem
m um registo no Históricoo da Operaçã
ão.

Atendend
do à importtância de al iviar a tesouraria das entidades,
e
ass AG não podem
p
procederr a acertos de
d valores enntre operaçõ
ões (compen
nsações), noo cumprimen
nto da
moratóriaa de 90 diass úteis, contaados a partirr de 13 de março,
m
introdduzida pelo ponto
7.3 da Deeliberação 8//2020, de 288 de março.

nha sido em
mitido um aadiantamento
o não
Os reembolsos e saldos sobre oos quais ten
d anulação. Sempre que
e um saldo seja objeto dde adiantame
ento a
poderão ser objeto de
o deixa de po
oder ser repprogramada, uma vez qu
ue este pediddo de pagam
mento
operação
não podeerá ser anulado.

As AG têm
m que conve
erter os reem
mbolsos e saldos, objeto de pagamennto através de
d um
adiantam
mento, no prazo
p
de 600 dias úteiss a contar da data daa confirmaçã
ão da
Autorizaçção de Pagam
mento, mediiante a análisse dos mesm
mos.
Estes reembolsos e saldos seerão sinalizaados em SI FSE perm
mitindo a rápida
r
as situações,, (i) pedidos de pagamen
nto objeto d e adiantame
ento e
monitorizzação de dua
(ii) pedidos de pagam
mento que teendo sido ob
bjeto de adia
antamento hhá mais de 60 dias
o foram convvertidos em reembolsos..
ainda não

adas em regiime de OCS beneficiam
b
deste
d
mesmoo mecanismo
o.
As operaçções financia

3.2 – Despesas su
uportadas em
m ações cannceladas ou adiadas
a
As desp
pesas comprovadamentte suportad
das pelos beneficiárioss, deduzida
as de
eventuaiss compensações, em a ções de forrmação, medidas ativass de empreggo ou
atividadees não form
mativas canceeladas ou adiadas,
a
porr razões relaacionadas com
c
o
COVID‐19
9, previstas em projettos do Portugal 2020, podem seer elegíveis para
reembolsso conforme previsto no ponto 3 da Deliberação
D
8/2020.

nanciadas em
m custos reais
3.2.1 – Operações fin

4

Entende‐‐se como atividades cannceladas aquelas que tendo sido pprogramadass para
data iguaal ou superrior a 13/3//2020 (paraa atividades em territóório nacional), ou
1/2/2020
0 (para ativid
dades fora ddo território nacional ou atividades iinternaciona
ais em
território
o nacional), não
n serão reealizadas no âmbito da mesma
m
operaação. As desspesas
incorridas e pagas asssociadas a estas atividades, cujo reembolso juunto do resp
petivo
ubrica em quue a despesa está
fornecedor não foi possível recupperar, são ellegíveis na ru
er sinalizadass apenas com
mo Despesa CRII não asssociada a perríodos
aprovadaa devendo se
de suspensão.

o sido prograamadas para
a data
Entende‐‐se como atividades adiaadas aquelas que tendo
igual ou superior a 13/3/2020
1
(ppara atividades em território nacionnal), ou 1/2/2020
o atividades internacio nais em terrritório
(para ativvidades fora do territóriio nacional ou
nacional)), serão realizadas, totalm
mente ou em
m parte, após o fim do peeríodo de crise de
saúde pú
ública, decre
etado pela autoridade competente
e, e durantee a execuçã
ão da
operação
o. As despesas incorrida s e pagas asssociadas às atividades não realizad
das na
data iniccialmente prevista,
p
cujjo reembolso ou adia
amento junnto do resp
petivo
fornecedor não foi possível
p
efet uar, são ele
egíveis na rúbrica em quue a despesa
a está
er sinalizadass apenas com
mo Despesa CRII não asssociada a perríodos
aprovadaa devendo se
de suspeensão. A novva despesa aassociada à nova calend
darização deestas ativida
ades é
assim adm
missível na mesma
m
rubricca, não send
do porém sinalizada comoo Despesa CRII.

árias à aceitaação de elegibilidade são:
As condiçções necessá
a) Apresentação
A
o de compprovativos do
d cancelam
mento ou adiamento pelas
e
entidades

responsáveis
r
s

das

ativvidades

canceladas

oou

adiadas;

ou

fundamentaçção da decissão do bene
eficiário de não particippar nas atividades
n cancelad
não
das ou adiadaas, nomeadaamente em razão
r
das re comendaçõe
es das
a
autoridades
sanitárias;
s
b) Apresentação
A
o de compprovativos de
d tentativa de reembbolso dos custos
c
o
ocorridos
e re
esposta do ffornecedor ou
o de ter já sido ultrapas sado o prazo
o para
o fazer, bem
m como de comprovativvos de acion
namento dee seguros. Podem
P
a
ainda
ser objeto de análisse outros mo
otivos imped
ditivos do reeembolso;
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A despesas já
j incorridass apenas serãão reembolsadas na com
mponente qu
ue não
c) As
tenha sido po
ossível recupperar, deduzzidas de quaiisquer tipo dde indeminizzações
p
provenientes
s de seguro oou outro tipo
o de cobertura de risco.

nanciadas em
m Opções de
e Custos Simplificados
3.2.2 – Operações fin
axas Fixas reespeitam as regras
r
As operações ou atividades finan ciadas na modalidade Ta
das no ponto
o anterior paara despesass incorridas e pagas, co nsiderando que a
enunciad
base de incidência da
a taxa é finannciada em re
egime de custos reais.

e de Tabelass Normalizad
das de
Nas operrações ou attividades finaanciadas na modalidade
Custos Unitárias
U
ou Montantes Fixos, o pagamento de
epende da cconcretização dos
indicadorres de custto definidoss na metod
dologia ou das metas contratualizzadas,
respetivaamente. Assim, quando haja lugar a adiamentto ou canceelamento de
e uma
atividadee, desde que
e não tenha impacto naas realizaçõe
es associadass ao indicad
dor de
custo ou
u metas co
ontratualizaddas, estas não relevam para o apuramentto do
financiam
mento.

odas as OBM
M em execução utilizam
m a modalidaade de Mon
ntante
Consideraando que to
Fixo aplicca‐se o enuncciado no parrágrafo anterrior.

3.3 – Despesas su
uportadas em
m ações susppensas
As despesas suportad
das pelos beeneficiários em
e ações de formação, m
medidas ativvas de
emprego ou atividad
des não forrmativas susspensas porr razões relaacionadas com
c
o
9, previstas em projettos do Portugal 2020, podem seer elegíveis para
COVID‐19
reembolsso conforme previsto no ponto 6 da Deliberação
D
8/2020.

perações susspensas aquelas que esttando em cuurso e tendo
o sido
Entende‐‐se como op
iniciadas em data an
nterior a 13//3/2020 inte
errompem a globalidadee da atividade da
operação
o, implicando
o, regra geraal, o adiame
ento da data
a da sua connclusão para
a data
posteriorr à cessação da situaçãoo excecional de crise de saúde públicca, conforme seja
determin
nado pela enttidade comppetente.
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e
período
o de suspenssão serão ele
egíveis as despesas previistas no ponto 6.1
Durante esse
e 6.2 da Deliberação
D
citada que, rregra geral, acrescem
a
às inicialmentee aprovadas.

Quando a operação não suspeende a glob
balidade dass suas atividdades, mantendo
m execução rregular, são elegíveis pa
ara as atividdades suspen
nsas e
outras attividades em
durante esse
e
período
o de suspenssão as despesas previstass no ponto 66.1 da Delibe
eração
citada. Estas
E
despessas podem acrescer às inicialmen
nte aprovaddas e devem
m ser
sinalizadaas como Despesas CRII.

dos de suspe
ensão são id entificados pelos
p
beneficiários e aprreciados pela
as AG,
Os períod
preferenccialmente attravés da ap resentação de
d um Pedid
do de Alteraçção que justtifique
as condiçções objetiva
as que condduziram à me
esma e que estime a suua duração, ou de
outro meecanismo a definir pelas A
AG.
Cabe à AG
A decidir sobre os argum
mentos apre
esentados co
onsiderando que as cond
dições
necessáriias à aceitaçã
ão de períoddos de suspensão são:
a) Desde
D
que apreciado o nexo de causalidade
e e impresccindibilidade
e pela
A
Autoridade
de Gestão;
b) Quando
Q
não seja possívvel manter as ações ou
u atividadess, nomeadam
mente
a
através
da formação à disstância ou te
eletrabalho.

as e pagas coom participantes são eleg
gíveis, desdee que comprovada
As despesas incorrida
urante o perríodo de suspensão, conforme previ stas no ponto 6.1
a sua neccessidade du
da Delibeeração 8/202
20.
As catego
orias de desp
pesa admissííveis são:
a) As
A despesas relativas a fformandos mantêm
m
o enquadramennto do artigo
o 13.º
d Portaria 60
da
0‐A/2015, dee 2 de março
o, na sua atual redação.


Bolsas de
e profissionallização, no te
ermos da alínea a) do n.ºº 1;



Bolsas de
e formação, nnos termos da
d alínea c) do
d n.º 1;



Encargos com alimeentação de formandoss quando aas refeiçõess são
as em espéciee, nos termo
os da alínea h)
h do n.º 1;
fornecida



Subsídio de
d acolhime nto, nos term
mos da alínea j) do n.º 1;;



Seguros de
d acidentes pessoais, no
os termos da
a alínea k) doo n.º 1;



Subsídio de
d alojamen to, nos term
mos da alínea l) do n.º 1;
7



Apoios mensais
m
para os sectores da pesca, da
a aquiculturaa e da agricu
ultura,
nos termo
os dos n.ºs 3 e 4, respetivamente;

b) As
A bolsas de estágio e bbolsas complementares de participaantes em me
edidas
a
ativas
de emp
prego.
Durante o perío
odo de su spensão, oss apoios re
eferidos nãoo dependem da
nforme Regim
me Excecion
nal e Temporário do A
Anexo aditad
do ao
assiduidade, con
muns do FSE..
Regulamento de Normas Com
Os salários de particcipantes em medidas attivas de emprego e outtras medidas não
m que não constituem nem bolsass nem
formativaas não são elegíveis naa medida em
apoios so
ociais.
Estas linh
has de despe
esas devem sser sinalizadaas como Desspesa CRII asssociada a pe
eríodo
de suspensão.

Conformee previsto no ponto 66.2 da Deliiberação 8/2020 e parra as Operrações
Suspensaas, são ainda
a elegíveis ddurante o pe
eríodo de su
uspensão oss seguintes custos
c
internos, quando con
nsiderados peelas AG imprrescindíveis e inadiáveis à continuida
ade da
a sua retomaa:
atividadee ou ainda da
a) Os
O custos incorridos e pa gos com formadores, co
onsultores e ooutro pessoal não
d
docente,
quando internnos do ben
neficiário e com impuutação prévvia na
o
operação,
mantendo os pressuposttos aprovado
os em canddidatura e com
c
o
e
enquadrame
nto dos artiggos 14.º e 15
5.º da Portarria 60‐A/20115, de 2 de março,
m
n sua atual redação.
na
r
Q
Quando
os beneficiárioos recorreram ao reg
gime exceccional de lay‐off
l
siimplificado, os salários ddos trabalhad
dores abrang
gidos por essse regime nã
ão são
elegíveis no âmbito
â
dos a poios ao perríodo de susp
pensão;
O custos de funcionameento com o enquadrame
e
o n.º1
b) Os
nto das alíneeas d) e f) do
d artigo 12.ºº da Portariaa 60‐A/2015, de 2 de marrço, na sua aatual redação
do
o.
Estass linhas de despesas
d
deevem ser sin
nalizadas com
mo Despesaa CRII associada a
perío
odo de suspe
ensão.

8

as em regim
me de OCS nas
n modalidades de Taxxas Fixas, Ta
abelas
Operaçõees financiada
Normalizadas de Cusstos Unitárioos ou em Montantes
M
Fixos, incluinddo OBM, qu
uando
om base num
ma Taxa Fixaa máxima de
e 40%
suspensaas são passívveis de finannciamento co
sobre os custos diretos com pesssoal para os restantes custos da operração. A deffinição
es, base e ta xa, é a seguiinte respetivvamente:
das duas componente
O custos diretos com ppessoal são os incorrido
os e pagos com formad
dores,
a) Os
c
consultores
e outro pesssoal não docente, quando internoss permanenttes do
b
beneficiário
e com imp utação prévvia na opera
ação, manteendo a lógica de
im
mputação ap
provada em candidatura e com o enq
quadramentto dos artigo
os 14.º
e 15.º da Portaria 60‐A/2 015, de 2 de
e março, na sua
s atual reddação.
Q
Quando
os beneficiárioos recorreram ao reg
gime exceccional de lay‐off
l
siimplificado, os salários ddos trabalhad
dores abrang
gidos por essse regime nã
ão são
elegíveis no âmbito
â
dos a poios ao perríodo de susp
pensão;
O custos de funcionameento financiaados com base na Taxa FFixa Regulam
mentar
b) Os
m
máxima
de 40%
4
sobre os custos diretos
d
com pessoal, reeferidos na alínea
a
anterior,
con
nforme previisto no n.º 1 do artigo 68‐B do Reggulamento UE
U n.º
1
1303/2013,
de
d 17 de dezeembro.
As lin
nhas de desp
pesas referiddas na alíneaa a) devem ser sinalizaddas como De
espesa
CRII associada
a
a período de ssuspensão, constituindo
c
a base de ccálculo dos custos
c
referidos na alíne
ea b).

es de Gestãoo optar pela aplicação de
e um Montaante Fixo, de
efinido
Podem as Autoridade
d Orçamentto Prévio qu ando mais adequado
a
à modalidade
m
de financiam
mento
a partir de
inicial e à natureza da
d operação,, desde que observados os princípioos de equidade de
tratamen
nto entre oss beneficiári os. O Monttante Fixo adotado paraa as despessas de
suspensãão deve ser sinalizado com
mo Despesa CRII.

dos de suspe
ensão não reelevam para o apuramento dos monttantes devidos em
Os períod
operaçõees financiada
as em regimee de OCS, de
efinidos para
a a Tipologiaa de Operaçã
ão em
causa, peelo que os indicadores dde custo pre
evistos na metodologia
m
só serão afe
eridos
após reto
oma da ativid
dade.
9

e períodos de
d suspensãoo ultrapasse
em os
As OBM que, por viia do financciamento de
d apoio púb
blico, mantê m a sua cond
dição de OBM
M.
50.000€ de

3.4 – Rep
programação
o de projetoss
Atendend
do às significativas a lterações associadas
a
à execuçãoo das operrações
aprovadaas, por força da situação excecional em
e curso, são admissíveiis um conjun
nto de
alteraçõees às candida
aturas conforrme previsto
o no ponto 4 e 5 da Delibberação 8/20
020.

eprogramação Temporaal ao abrigo do
d ponto 4.1
1 da Deliberaação 8/2020
0
3.4.1 – Re
São admiissíveis alterações da da ta de fim da
as operaçõess em respostta ao adiame
ento e
suspensãão de ativida
ades e susp ensão das operações.
o
A duração ddas operaçõe
es em
resultado
o desta altera
ação poderáá ultrapassar a duração máxima
m
prev ista em aviso
o, não
podendo exceder essse limite nnum período
o superior a 6 meses, que poderrá ser
do em funçã
ão da evoluçção das polítticas pública
as subjacentees ou por de
ecisão
prorrogad
fundamentada da AG
G. As OBM beeneficiam igu
ualmente desta possibiliddade.

dos de alterração motivvados pela crise de saú
úde pública COVID‐19 serão
Os pedid
sinalizado
os em SI FSE como PA CR
RII.

Às repro
ogramações temporais poderá se
er aplicado um Pediddo de Alte
eração
Simplificaado, reduzin
ndo procedim
mentos e cusstos administtrativos de bbeneficiários e AG.
O Pedido
o de Alteração Simplificaddo apenas é aplicável quando se tratte de alterar o ano
da data de
d fim da op
peração ou aalargar a sua duração para o períodoo máximo previsto
em aviso acrescido de
e até 6 mesees, ou pelo período autorrizado pela A
AG.

eprogramação Física ao abrigo do po
onto 5 da De
eliberação 8/
8/2020
3.4.2 – Re
Para além
m das alteraçções já previistas no n.º 7 do artigo 20.º
2 do Decrreto‐Lei 159//2014,
de 27 dee outubro, sã
ão agora tam
mbém admisssíveis altera
ações às conndições assocciadas
aos limitees mínimos do número de participantes em ofe
ertas formatiivas reguladas em
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m curso, q uando defin
nidas pelo Ministério da Educaçã
ão ou
ciclos formativos em
ho e da Segu rança Social ou organism
mos por eles tutelados.
Ministério do Trabalh

mos do n.º 6 do artigo 9 .º do Decretto‐Lei n.º 10
0‐A/20202, dde 13 de março, é
Nos term
também admissível a substituiçção de horas de formação presenccial por horas de
o presencial em ambien te digital, se
em necessida
ade de alteraação do resp
petivo
formação
registo em
e SI FSE. Esta
E
alteraçãão não impaacta no cálcculo do voluume de form
mação
executado e, desta fo
orma, nos cuustos por ho
ora de forma
ação quer seejam baseado
os em
T
Norm
malizadas de Custos Unitá
ário.
Custos Reeais ou em Tabelas
Em operrações finan
nciadas na modalidade
e de Tabela
as Normalizzadas de Custos
C
Unitárioss, em que o indicador dee custo deco
orrente da metodologia
m
seja o volum
me de
formação
o ou outro
o, nomeadaamente núm
mero de fo
ormandos oou turmas, esta
substituiçção é admisssível sem alteeração do Cu
usto Unitário
o definido.
Nas Tipollogias de Operação finannciadas na modalidade
m
de
d Taxa Fixa,, a substituiçção de
horas de formação presencial po r horas de fo
ormação pre
esencial em aambiente diggital é
o‐se as regraas de definiçãão da base e da taxa.
admissíveel, mantendo
No entan
nto, esta sub
bstituição de verá ser dem
monstrada em documenntação de suporte,
evidenciaando a pista de auditori a necessáriaa à comprovação das hooras ministra
adas e
assistidass.

ões enunciaddas não care
ece de submissão de Ped ido de Altera
ação.
Qualquerr das alteraçõ

ação em reegimes de e‐Learning ou b‐Learrning mantê
êm o
As horass de forma
funcionam
mento previsto e a execuução nos termos aprovad
dos.

R
ção Financeeira ao abriggo dos ponttos 4.2 e 4.33 da Delibe
eração
3.4.3 – Reprogramaç
8/2020
mporais e físicas,
f
As reprogramações decorrentess de Pedidoss de Alteraçção CRII, tem
nar alteraçõees no plano financeiro aprovado, noos termos do
os n.ºs
podem vir a determin
o artigo 20.ºº do Decretoo‐Lei 159/20
014, de 27 de
d outubro. Estas altera
ações,
7 e 8 do
contrariamente às de
escritas nos ppontos anteriores, obrigam a submisssão de Pediido de
o por parte dos beneficciários e decisão expresssa da AG. Estes Pedidos de
Alteração
11

o serão aprresentados e decididos ao abrigo das mediddas excecion
nais e
Alteração
temporárrias da crise de saúde p ública COVID
D‐19, sendo sinalizados como Pedid
dos de
Alteração
o CRII.

es cancelad
das, na genneralidade das
d situaçõe
es, não careecem de re
eforço
Atividade
financeiro
o, sublinhan
ndo‐se a neccessidade daa apresentaçção da desp esa associad
da ser
sinalizadaa como Desp
pesa CRII na rrubrica iniciaalmente apro
ovada.
Atividade
es adiadas, em
e regra, coonsubstanciam reforços financeiros
f
nna medida em
m que
uma messma atividade poderá appresentar despesas reiteradas. Nestaa situação, apenas
a primeirra linha de despesa devverá ser sinalizada como Despesa CCRII evidencciando
ligação a uma ativida
ade não execcutada. Já a segunda de
espesa manttem materialidade
d
de realização, nãoo sendo sina
alizada
associadaa à sua execcução efetivva na nova data
como Despesa CRII. Ambas
A
as de spesas manttêm a classificação na ru brica inicialm
mente
aprovadaa.
Atividade
es suspensas, em regra , consubstan
nciam reforçços financeirro na rubricca dos
apoios so
ociais com participantes
p
s no período
o de suspensão da ativiidade, implicando
reforço nos
n montanttes aprovaddos. Estas lin
nhas de desspesa serão sinalizadas como
Despesa CRII associad
das a períodoos de suspen
nsão.
es suspensass, em regra, consubstancciam reforço
os financeiroos nas rubrica
as dos
Operaçõe
apoios so
ociais com participantes
p
s e dos custos internos no período de suspensão da
atividadee implicando reforço noss montantes aprovados. Estas linhas de despesa serão
sinalizadaas como Despesa CRII asssociadas a períodos de suspensão

As operações financiadas poderãão ultrapassar os custoss e limites m
máximos pre
evistos
o em aviso..
em regulaamentação ou

As operações financiadas no reg ime de Custtos Reais poderão ultrappassar os custos e
m
prevvistos no arttigo 16.º do Regulamento de Norma s Comuns do FSE,
limites máximos
conformee estabelecid
do no Anexo que lhe foi aditado.
a

es de Tabelas Normalizzadas de Custos
C
As operaações financciadas nas modalidade
Unitárioss e Montante
es Fixos benneficiarão de reforços financeiros aci ma descritoss para
as Ativid
dades e Operações S uspensas, mantendo
m
os
o orçamenntos inicialm
mente
12

os nas rubriccas de OCS seem qualquerr sinalização como Desp esa CRII aos quais
aprovado
acrescem
m outros sina
alizados com o Despesa CRII
C associada
a a período dde suspensã
ão. Em
operaçõees suspensas deverá ser m
mobilizada a rúbrica de Taxa
T
Fixa.
As operações financiadas na moodalidade de
e Taxa Fixa respeitam
r
ass regras deffinidas
ncia da taxa ddiz respeito.
para operações em Custos Reais nno que à basse de incidên

p
ser objeto
o
de repprogramaçõe
es financeiras relativameente a períod
dos de
As OBM podem
suspensãão. Os monttantes reproogramados resultarão da soma doo Montante
e Fixo
inicialmente aprovad
do e dos cuustos associaados à suspe
ensão, estess sinalizadoss com
onsiderando que o valo
or do
Despesa CRII associada a períoodo de susspensão. Co
ondição de O
OBM.
Montantee Fixo não é alterado, a ooperação não perde a co

A proceder à análise ddestes pedid
dos considerando as dispponibilidades e as
Cabe às AG
prioridad
des definidas

ação de inddicadores e metas ao abrigo doss pontos 4.5
4 da
3.4.4 – Reprograma
Deliberaçção 8/2020
O ponto
o 4.5 da De
eliberação 88/2020 sublinha as po
ossibilidadess de revisão
o dos
indicadorres de realiza
ação e resulttado, nos terrmos do n.º 4 do artigo 66.º do Decre
eto‐Lei
159/2014
4, de 27 de
e outubro, ssem prejuízo da manutenção de, pelo menoss, um
indicadorr de realização e outro dde resultado
o, com meta
as contratuallizadas e pre
evisão
de consequências fina
anceiras deccorrentes da não concrettização dessaas metas.
d saúde pú
ública result ante do surrto COVID‐19 configura objetivame
ente o
A crise de
circunstancialismo pa
ara o efeito pprevisto naquele n.º 4.

es e metas as
a operaçõess em execução no
São admiissíveis para a revisão d e indicadore
período do regime excecional
e
e temporário COVID‐19 e as operaações fisicam
mente
m
concluídaas, com indicadores de resultado cuja concrettização ocorrra neste mesmo
período.

n
circunstâncias os beneficiárioss podem sub
bmeter Pedi dos de Alteração,
Face às novas
sinalizado
os como Pe
edidos de A lteração CRII, com redu
ução das m
metas inicialm
mente
contratuaalizadas.
13

o
afetadas
a
pel a crise de saúde
s
públicca, podem aas AG altera
ar, no
Para as operações
contexto de cada aviso, os critérrios de deterrminação do
o montante dde apoio a apurar
a
umprimentoos das metas revistas e co
ontratualizaddas.
na sequência dos incu

a
aoo Montante
e Fixo
Consideraando que, em OBM, o indicador de custo associado
definido corresponde
e aos indicaadores de re
ealização e resultado coontratualizad
dos, a
o dos mesmo
os obriga à reevisão do orççamento pré
évio aprovad o.
alteração

do de
Todas ass alterações de indicaddores e mettas obrigam à submissãão de Pedid
Alteração
o por iniciativva do benefi ciário.

ADC, 266 de maio de
e 2020
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