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COMISSÃO EUROPEIA

BRUXELAS, 13/09/2011

ORÇAMENTO GERAL - 2011
SECÇÃO III – COMISSÃO TÍTULOS 04, 13

TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÕES N.° DEC 33/2011

EUR

ORIGEM DAS DOTAÇÕES

CAPÍTULO - 0402 Fundo Social Europeu
ARTIGO - 04 02 17 Fundo Social Europeu (FSE) — Convergência DA - 42 143 019

ARTIGO - 04 02 19 Fundo Social Europeu (FSE) — Competitividade regional e emprego DA - 93 013

CAPÍTULO - 1304 Fundo de coesão
ARTIGO - 13 04 02 Fundo de Coesão DA - 51 309 830

DESTINO DAS DOTAÇÕES

CAPÍTULO - 1303 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e outras operações 
regionais
ARTIGO - 13 03 16 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) —
Convergência DA  91 736 412

ARTIGO - 13 03 18 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) —
Competitividade regional e emprego DA  1 809 450
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I. REFORÇO

I.A

a) Designação da rubrica

13 03 16 - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) — Convergência

b) Dados quantificados em 22.8.2011
DA

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 23 657 525 715
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0
2. Transferências -6 391 165

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 23 651 134 550
4. Execução das dotações definitivas do exercício 23 290 891 979

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 360 242 571
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 451 978 983

7. Reforço proposto 91 736 412

8. Percentagem do reforço em relação às dotações do exercício (7/1A) 0,39%
9. Reforço, em percentagem da dotação definitiva do exercício, do total 

das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
Regulamento Financeiro, calculado de acordo com o artigo 17.º-A 
das normas de execução

n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DA

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 
2. Dotações disponíveis em 22.8.2011 0 
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a.

d) Justificação pormenorizada do reforço

Quando o orçamento de 2011 foi elaborado, a distribuição dos ajustamentos realizados em conformidade
com o artigo 17.º do Acordo Interinstitucional não era conhecida com precisão e, em consequência, foram 
utilizados dados aproximados. Agora que se conhece de forma precisa as atribuições por fundo e por 
objectivo, como resultado da adaptação dos programas operacionais propostos pelos Estados-Membros em 
causa, é necessário proceder a uma transferência de dotações de autorização do Fundo Social Europeu e 
do Fundo de Coesão para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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I.B.

a) Designação da rubrica

13 03 18 - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) — Competitividade regional e 
emprego

b) Dados quantificados em 22.8.2011
DA

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 3 879 856 497
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0
2. Transferências 485 331

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 3 880 341 828
4. Execução das dotações definitivas do exercício 3 880 341 828

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 0
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 1 809 450

7. Reforço proposto 1 809 450

8. Percentagem do reforço em relação às dotações do exercício (7/1A) 0,05%
9. Reforço, em percentagem da dotação definitiva do exercício, do total 

das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
Regulamento Financeiro, calculado de acordo com o artigo 17.º-A 
das normas de execução

n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DA

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 
2. Dotações disponíveis em 22.8.2011 0 
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a.

d) Justificação pormenorizada do reforço

Quando o orçamento de 2011 foi elaborado, a distribuição dos ajustamentos realizados em conformidade 
com o artigo 17.º do Acordo Interinstitucional não era conhecida com precisão e, em consequência, foram 
utilizados dados aproximados. Agora que se conhece de forma precisa as atribuições por fundo e por 
objectivo, como resultado da adaptação dos programas operacionais propostos pelos Estados-Membros em 
causa, é necessário proceder a uma transferência de dotações de autorização do Fundo Social Europeu e 
do Fundo de Coesão para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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II. SAQUE

II.A

a) Designação da rubrica

04 02 17 - Fundo Social Europeu (FSE) — Convergência

b) Dados quantificados em 22.8.2011
DA

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 7 748 847 361
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0
2. Transferências 6 391 165

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 7 755 238 526
4. Execução das dotações definitivas do exercício 7 648 626 265

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 106 612 261
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 64 469 242

7. Saque proposto 42 143 019

8. Percentagem do saque em relação às dotações do exercício (7/1A) 0,54%
9. Saque, em percentagem da dotação definitiva do exercício, do total 

das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
Regulamento Financeiro, calculado de acordo com o artigo 17.º-A 
das normas de execução

n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DA

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 
2. Dotações disponíveis em 22.8.2011 0 
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a.

d) Justificação pormenorizada do saque

Quando o orçamento de 2011 foi elaborado, a distribuição dos ajustamentos realizados em conformidade 
com o artigo 17.º do Acordo Interinstitucional não era conhecida com precisão e, em consequência, foram 
utilizados dados aproximados. Agora que se conhece de forma precisa as atribuições por fundo e por 
objectivo, como resultado da adaptação dos programas operacionais propostos pelos Estados-Membros em 
causa, é necessário proceder a uma transferência de dotações de autorização do Fundo Social Europeu e 
do Fundo de Coesão para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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II.B

a) Designação da rubrica

04 02 19 - Fundo Social Europeu (FSE) — Competitividade regional e emprego

b) Dados quantificados em 22.8.2011
DA

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 3 204 966 611
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0
2. Transferências -485 331

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 3 204 481 280
4. Execução das dotações definitivas do exercício 3 204 388 267

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 93 013
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 0

7. Saque proposto 93 013

8. Percentagem do saque em relação às dotações do exercício (7/1A) 0,00%
9. Saque, em percentagem da dotação definitiva do exercício, do total 

das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
Regulamento Financeiro, calculado de acordo com o artigo 17.º-A 
das normas de execução

n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DA

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 
2. Dotações disponíveis em 22.8.2011 0 
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a.

d) Justificação pormenorizada do saque

Quando o orçamento de 2011 foi elaborado, a distribuição dos ajustamentos realizados em conformidade 
com o artigo 17.º do Acordo Interinstitucional não era conhecida com precisão e, em consequência, foram 
utilizados dados aproximados. Agora que se conhece de forma precisa as atribuições por fundo e por 
objectivo, como resultado da adaptação dos programas operacionais propostos pelos Estados-Membros em 
causa, é necessário proceder a uma transferência de dotações de autorização do Fundo Social Europeu e 
do Fundo de Coesão para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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II.C

a) Designação da rubrica

13 04 02 - Fundo de Coesão

b) Dados quantificados em 22.8.2011
DA

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 11 073 646 193
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0
2. Transferências 0

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 11 073 646 193
4. Execução das dotações definitivas do exercício 10 947 829 459

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 125 816 734
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 74 506 904

7. Saque proposto 51 309 830

8. Percentagem do saque em relação às dotações do exercício (7/1A) 0,46%
9. Saque, em percentagem da dotação definitiva do exercício, do total 

das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
Regulamento Financeiro, calculado de acordo com o artigo 17.º-A 
das normas de execução

n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DA

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 
2. Dotações disponíveis em 22.8.2011 0 
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a.

d) Justificação pormenorizada do saque

Quando o orçamento de 2011 foi elaborado, a distribuição dos ajustamentos realizados em conformidade 
com o artigo 17.º do Acordo Interinstitucional não era conhecida com precisão e, em consequência, foram 
utilizados dados aproximados. Agora que se conhece de forma precisa as atribuições por fundo e por 
objectivo, como resultado da adaptação dos programas operacionais propostos pelos Estados-Membros em 
causa, é necessário proceder a uma transferência de dotações de autorização do Fundo Social Europeu e 
do Fundo de Coesão para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.


