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Preâmbulo 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro, todas as 

autarquias locais e entidades equiparadas ficam abrangidas pelo Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo referido diploma. 

O principal objectivo do POCAL é a criação de condições para a integração 

consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade 

pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das 

autarquias locais e permita: 

a) O controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos 

autárquicos, concretamente o acompanhamento da execução orçamental 

numa perspectiva de caixa e de compromissos; 

b) O estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução 

orçamental e modificação dos documentos previsionais, de modo a 

garantir o cumprimento integrado, a nível dos documentos previsionais, 

dos princípios orçamentais, bem como a compatibilidade com as regras 

previsionais definidas; 

c) Atender aos princípios contabilísticos definidos no POCP, retomando os 

princípios orçamentais estabelecidos na lei de enquadramento do 

Orçamento do Estado, nomeadamente na orçamentação das despesas e 

receitas e na efectivação dos pagamentos e recebimentos; 

d) Na execução orçamental, devem ser tidos sempre em consideração os 

princípios da mais racional utilização possível das dotações aprovadas e 

da melhor gestão de tesouraria; 
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e) Uma melhor uniformização de critérios de previsão, com o 

estabelecimento de regras para a elaboração do orçamento, em particular 

no que respeita à previsão das principais receitas, bem como das despesas 

mais relevantes das autarquias locais; 

f) A obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos 

agregados relevantes da contabilidade nacional; 

g) A disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada 

autarquia local. 

A contabilidade das autarquias locais compreende as considerações técnicas, os 

princípios, regras e critérios contabilísticos, os critérios de valorimetria, os documentos 

previsionais, o plano de contas, o sistema contabilístico e o sistema de controlo interno, 

os documentos de prestação de contas e os critérios e métodos específicos. 

Neste sentido, este normativo visa adaptar à realidade da Câmara Municipal da 

Figueira da Foz o sistema de contabilidade das autarquias locais, incluindo a definição 

de um sistema de controlo interno que assegure o desenvolvimento das actividades de 

forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção 

de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos 

contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável. 
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Parte I 

Disposições Gerais 

Capítulo I 

Âmbito 

Artigo 1º 

(Introdução) 

Na prossecução dos objectivos financeiros referidos no Preâmbulo deste normativo, 

o POCAL define os documentos previsionais e os documentos de prestação de contas, 

bem como os princípios orçamentais e contabilísticos e os critérios valorimétricos cuja 

concretização depende da existência de um adequado sistema de controlo interno. 

 

Artigo 2º 

(Conteúdo) 

Este normativo apresenta os documentos previsionais e de prestação de contas, os 

princípios, regras e critérios contabilísticos associados ao registo das operações, um 

sistema de controlo interno ajustado às necessidades da autarquia, bem como um 

conjunto de procedimentos de auditoria e testes de conformidade que permitam validar 

a informação patrimonial e financeira produzida pela Câmara Municipal da Figueira da 

Foz. 

 

Artigo 3º 

(Âmbito) 

1 – O presente diploma aplica-se a todos os serviços da Câmara Municipal da 

Figueira da Foz, adiante também designada de Câmara.  
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2 – A presente Norma é parte integrante do Sistema de Controlo Interno da Câmara, 

juntamente com: 

a) Regulamento de Cadastro e Inventário; 

b) Regulamento de Fundo de Maneio; 

c) Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais; 

d) Demais directivas complementares ou interpretativas das normas 

apresentadas (NEP’s). 

 

Capítulo II 

Documentos suporte  

Artigo 4º 

(Documentos suporte) 

As operações orçamentais, de tesouraria e demais operações com relevância na 

esfera orçamental, patrimonial e analítica da autarquia são clara e objectivamente 

evidenciadas por documentos suporte, os quais compreendem os documentos 

enunciados no ponto 2.8.2. do POCAL, bem como os demais documentos adoptados 

pela autarquia e apresentados ao longo desta norma. 

 

Artigo 5º 

(Requisitos dos documentos suporte) 

1 – Os documentos de suporte referidos no artigo anterior são numerados 

sequencialmente, sendo conservados na respectiva ordem os seus duplicados e, bem 

assim, todos os exemplares dos que tiverem sido anulados ou inutilizados, com os 

averbamentos indispensáveis à identificação daqueles que os substituírem, se for caso 

disso. 
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2 – Os documentos emitidos por suporte informático devem ter, sempre que 

possível, layout idêntico aos enunciados no artigo anterior e deverão ser numerados 

sequencialmente. 

3 – Todos os documentos tipografados são controlados quanto à sua numeração de 

modo a que a sua entrada ao serviço se dê de forma sequencial.. 

4 – A Secção de Taxas e Licenças tem a responsabilidade pela custódia e controlo 

da entrega das cadernetas de recibos aos diversos responsáveis dos pontos de cobrança 

externos à Tesouraria, mantendo a cada momento registo dos stocks existentes. 

5 – A demais documentação administrativa e contabilística recebida e expedida pela 

Câmara é objecto de numeração sequencial, registo, classificação e arquivo, pela 

Secção de Administração. 

6 – Os processos administrativos e contabilísticos incluem as respectivas 

informações, despachos e deliberações. 

7 – Devem ser inutilizados os documentos constantes de cadernetas em branco (não 

utilizados), no final de cada sequência numérica, a partir do momento em que se 

passam a utilizar cadernetas com outra numeração. 

8 – A inutilização referida no número anterior, deve ser realizada mediante o 

respectivo Auto de Inutilização, competindo à Secção de Taxas e Licenças a sua 

elaboração. 

 

Artigo 6º 

(Arquivo dos documentos suporte) 

1 – Devem manter-se em arquivo e conservados em boa ordem todos os livros, 

registos e respectivos documentos de suporte, incluindo, os relativos aos documentos 

previsionais e de prestação de contas, atendendo aos prazos e regras definidos na 

Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril. 
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2 – Os documentos de suporte referidos no art.º 4º deverão ser arquivados pelos 

serviços funcionalmente responsáveis, de forma sequencial, constituindo evidência dos 

registos que sobre eles foram efectuados. 

  

Artigo 7º 

(Informações e autorizações) 

Nos documentos escritos que integram os processos administrativos internos, todos 

os despachos e informações que sobre eles forem exarados, bem como os documentos 

do sistema contabilístico, devem sempre identificar os eleitos, dirigentes, funcionários e 

agentes seus subscritores e a qualidade em que o fazem, de forma legível.  

 

Capítulo III 

Fiscalização 

Artigo 8º 

(Fiscalização) 

1 – O órgão deliberativo pode estabelecer procedimentos, pontuais ou permanentes, 

de fiscalização que permitam o exercício adequado da sua competência, através do 

recurso a auditorias independentes. 

2 – Para efeitos do previsto no número anterior, o órgão executivo deve facultar os 

meios e informações necessários aos objectivos a atingir, de acordo com o definido 

pelo órgão deliberativo. 
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3 – Sempre que, no âmbito das auditorias externas e demais acções de revisão, se 

realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do tesoureiro ou validação de 

saldos de contas de terceiros, o presidente do órgão executivo, mediante requisição do 

auditor, inspector ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito e visar 

documentos de circularização a terceiros para que forneçam àqueles directamente todos 

os elementos de que necessitem para o exercício das suas funções. 

 

Capítulo IV 

Documentos anuais 

Divisão I 

Documentos previsionais 

Artigo 9º 

(Definição) 

Os documentos previsionais demonstram as previsões estabelecidas pelo órgão 

deliberativo, sob proposta do órgão executivo. 

 

Artigo 10º 

(Documentos a adoptar) 

1 – Os documentos previsionais a adoptar pela autarquia são as «Grandes Opções 

do Plano» e o «Orçamento». 

2 – Nas grandes opções do plano são definidas as linhas de desenvolvimento 

estratégico do Município e incluem, designadamente, o «Plano Plurianual de 

Investimentos» e as «Actividades Mais Relevantes» da gestão autárquica. 

3 – Para apoio ao acompanhamento da execução do plano plurianual de 

investimentos prevê-se a elaboração do mapa «Execução anual do plano plurianual de 

investimentos». 
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4 – Para apoio ao acompanhamento da execução orçamental prevêem-se os 

seguintes mapas: 

a) «Controlo orçamental – Despesa»; 

b) «Controlo orçamental – Receita»; 

c) «Fluxos de caixa». 

 

Artigo 11º 

(Normas de execução dos documentos previsionais) 

1 – Na execução dos documentos previsionais devem ser tidos sempre em conta os 

princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da 

tesouraria. 

2 – Segundo o princípio da utilização racional das dotações aprovadas, a assunção 

dos custos e das despesas deve ser justificada quanto à sua economia, eficiência e 

eficácia. 

3 – Em caso de atraso na aprovação do orçamento, manter-se-á em execução o 

orçamento em vigor no ano anterior, com as modificações que, entretanto, lhe tenham 

sido introduzidas até 31 de Dezembro. 

4 – Na situação referida no número anterior, mantêm-se também em execução o 

plano plurianual de investimentos em vigor no ano económico findo, com as 

respectivas modificações e as adaptações decorrentes da sua execução nesse ano, sem 

prejuízo dos limites das correspondentes dotações orçamentais. 

5 – Durante o período transitório, os documentos previsionais podem ser objecto de 

modificações nos termos do POCAL. 
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6 – Os documentos previsionais que venham a ser aprovados pelo órgão 

deliberativo, já no decurso do ano financeiro a que respeitam, integrarão a parte dos 

documentos previsionais que tenha sido executada até à sua entrada em vigor. 

 

Artigo 12º 

(Preparação) 

1 – Compete ao Departamento de Planeamento e Finanças  preparar os documentos 

previsionais de acordo com as directivas emanadas pelo órgão executivo, sem prejuízo 

do disposto no artigo 19º e seguintes. 

2 – A preparação dos documentos previsionais deve ficar concluída antes do início 

de Dezembro do exercício económico anterior a que dizem respeito. 

 

Artigo 13º 

(Aprovação) 

1 – A proposta do orçamento, preparada nos termos do artigo anterior, deve ser 

apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo até 15 dias da última sessão 

ordinária deste órgão do ano anterior àquele a que se refere. 

2 – O órgão deliberativo deverá aprovar o orçamento de modo que possa entrar em 

vigor em 1 de Janeiro do ano a que respeitar. 

3 – Até 30 dias após apreciação e aprovação dos documentos previsionais deve ser 

dada publicidade dos mesmos e ser remetida à Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e Direcção-Geral do Orçamento cópia 

dos mesmos. 
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Artigo 14º 

(Estrutura) 

A estrutura dos documentos previsionais deve respeitar os modelos definidos no 

POCAL 

. 

Divisão II 

Documentos de prestação de contas 

Artigo 15º 

(Definição) 

Os documentos de prestação de contas permitem conhecer o resultado anual da 

actividade e a situação patrimonial da Câmara. 

 

Artigo 16º 

(Documentos a adoptar) 

1 – Consideram-se como documentos de prestação de contas da Câmara Municipal 

os seguintes: 

a) Balanço; 

b) Demonstração de resultados; 

c) Execução anual do plano plurianual de investimentos; 

d) Mapas de execução orçamental (receita e despesa); 

e) Mapa dos fluxos de caixa; 

f) Anexos às demonstrações financeiras; 

g) Relatório de gestão. 
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2 – Para além dos documentos de prestação de contas referidos no número anterior, 

pode a Câmara  elaborar quaisquer outros que considere relevantes para a sua gestão. 

 

Artigo 17º 

(Organização e aprovação) 

1 – A organização e elaboração dos documentos de prestação de contas da Câmara 

Municipal da Figueira da Foz deve obedecer ao estipulado no POCAL. 

2 – Até 30 dias após aprovação, e independentemente da apreciação pelo órgão 

deliberativo, deve ser enviada cópia dos documentos de prestação de contas às 

seguintes entidades: 

a) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro; 

b) Instituto Nacional de Estatística; 

c) Direcção-Geral do Orçamento. 

 

Artigo 18º 

(Estrutura) 

A estrutura dos documentos de prestação de contas deve respeitar os modelos 

definidos no POCAL. 
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Capítulo V 

Princípios, regras e critérios contabilísticos 

Divisão I 

Princípios e regras 

Artigo 19º 

(Princípios orçamentais) 

Na elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos 

os seguintes princípios orçamentais: 

a) Princípio da independência - a elaboração, aprovação e execução do 

orçamento da Câmara Municipal é independente do Orçamento do Estado; 

b) Princípio da anualidade - os montantes previstos no orçamento são anuais, 

coincidindo o ano económico com o ano civil; 

c) Princípio da unidade - o orçamento da Câmara é único; 

d) Princípio da universalidade - o orçamento compreende todas as despesas e 

receitas, inclusive as dos serviços municipalizados, em termos globais, 

devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em anexo; 

e) Princípio do equilíbrio - o orçamento prevê os recursos necessários para 

cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser, pelo menos, 

iguais às despesas correntes; 

f) Princípio da especificação - o orçamento discrimina suficientemente todas 

as despesas e receitas nele previstas; 

g) Princípio da não consignação - o produto de quaisquer receitas não pode 

ser afecto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa 

afectação for permitida por lei; 
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h) Princípio da não compensação - todas as despesas e receitas são inscritas 

pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza. 

 

Artigo 20º 

(Princípios contabilísticos) 

A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais a seguir formulados deve 

conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, 

dos resultados e da execução orçamental da entidade: 

a) Princípio da entidade contabilística - constitui entidade contabilística todo 

o ente público ou de direito privado que esteja obrigado a elaborar e 

apresentar contas de acordo com o POCAL. Quando as estruturas 

organizativas e as necessidades de gestão e informação o requeiram, 

podem ser criadas subentidades contabilísticas, desde que esteja 

devidamente assegurada a coordenação com o sistema central; 

b) Princípio da continuidade - considera-se que a entidade opera 

continuadamente, com duração ilimitada; 

c) Princípio da consistência - considera-se que a entidade não altera as suas 

políticas contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer e a 

alteração tiver efeitos materialmente relevantes, esta deve ser referida de 

acordo com o anexo às demonstrações financeiras; 

d) Princípio da especialização (ou do acréscimo) - os proveitos e os custos 

são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do 

seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações 

financeiras dos períodos a que respeitem; 

e) Princípio do custo histórico - os registos contabilísticos devem basear-se 

em custos de aquisição ou de produção; 
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f) Princípio da prudência - significa que é possível integrar nas contas um 

grau de precaução ao fazer as estimativas exigidas em condições de 

incerteza sem, contudo, permitir a criação de reservas ocultas ou provisões 

excessivas ou a deliberada quantificação de activos e proveitos por defeito 

ou de passivos e custos por excesso; 

g) Princípio da materialidade - as demonstrações financeiras devem 

evidenciar todos os elementos que sejam relevantes e que possam afectar 

avaliações ou decisões dos órgãos das autarquias locais e dos interessados 

em geral; 

h) Princípio da não compensação - os elementos das rubricas do activo e do 

passivo (balanço), dos custos e perdas e de proveitos e ganhos 

(demonstração de resultados) são apresentados em separado, não podendo 

ser compensados. 

 

Artigo 21º 

(Regras previsionais) 

A elaboração do orçamento da Câmara Municipal deve obedecer às seguintes regras 

previsionais: 

a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no 

orçamento não podem ser superiores à média aritmética simples das 

cobranças efectuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua 

elaboração; 

b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem 

ser consideradas no orçamento em conformidade com a efectiva atribuição 

pela entidade competente; 
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c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as importâncias relativas às 

transferências financeiras, a título de repartição dos recursos públicos do 

Orçamento do Estado, a considerar no orçamento aprovado, devem ser as 

constantes do Orçamento do Estado em vigor até à publicação do 

Orçamento do Estado para o ano a que ele respeita; 

d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no 

orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do 

respectivo contrato; 

e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem ter em conta 

apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão 

de serviço ou contratos a termo certo, bem como aquele cujos contratos ou 

abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente 

aprovados no momento da elaboração do orçamento; 

f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas 

«Remunerações certas e Permanentes» devem corresponder à da tabela de 

vencimentos em vigor. 

 

Divisão II 

Critérios e métodos específicos 

Artigo 22º 

(Provisões) 

1 – A constituição de provisões deve respeitar apenas às situações a que estejam 

associados riscos e em que não se trate de uma simples estimativa de um passivo certo, 

não devendo a sua importância ser superior às necessidades. 

2 – Não se deve proceder à anulação e subsequente constituição de uma provisão. 
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3 – São consideradas situações a que estejam associados riscos, as que se referem, 

nomeadamente, às aplicações de tesouraria, cobranças duvidosas, depreciação de 

existências, obrigações e encargos derivados de processos judiciais em curso, acidentes 

de trabalho e doenças profissionais. 

4 – Para efeitos de constituição da provisão para cobranças duvidosas, consideram-

se as dívidas de terceiros que estejam em mora há mais de seis meses e cujo risco de 

incobrabilidade seja devidamente justificado. 

5 – O montante anual acumulado de provisão para cobertura das dívidas referidas 

no número anterior é determinado de acordo com as seguintes percentagens: 

a) 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses; 

b) 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses. 

 

6 – As dívidas que tenham sido reclamadas judicialmente ou em que o devedor 

tenha pendente processo de execução ou esteja em curso processo especial de 

recuperação da empresa ou de falência são tratadas como «Custos e perdas 

extraordinários», quando resulte do respectivo processo judicial a dificuldade ou 

impossibilidade da sua cobrança e sejam dadas como perdidas. 

7 – Não são consideradas de cobrança duvidosa as seguintes dívidas: 

a) Do Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais; 

b) As cobertas por garantia, seguro ou caução, com excepção da importância 

correspondente à percentagem de desconto ou descoberto obrigatório. 
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Artigo 23º 

(Amortizações) 

1 – O método para o cálculo das amortizações do exercício é o das quotas 

constantes. 

2 – Para efeitos de aplicação do método das quotas constantes, a quota anual de 

amortização determina-se aplicando aos montantes dos elementos do activo 

imobilizado em funcionamento as taxas de amortização definidas na lei. 

3 – O valor unitário e as condições em que os elementos do activo imobilizado 

sujeitos a depreciação ou a deperecimento possam ser amortizados num só exercício 

são os definidos na lei. 

4 – A fixação de quotas diferentes das estabelecidas na lei, para os elementos do 

activo imobilizado corpóreo adquirido em 2.ª mão, é determinada pelo órgão 

deliberativo da autarquia local sob proposta do órgão executivo, acompanhada de 

justificação adequada. 

5 – Os bens que passem a integrar o património da Câmara Municipal no 1.º 

semestre de cada ano civil é aplicável 50% da amortização anual que lhe couber; 

6 – Os bens que passem a integrar o património da Câmara Municipal no 2.º 

semestre de cada ano civil, a respectiva amortização iniciar-se-á no ano civil seguinte. 

 

Artigo 24º 

(Resultado líquido do exercício) 

1 – A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão 

deliberativo mediante proposta fundamentada do órgão executivo. 

2 – No início de cada exercício, o resultado do exercício anterior é transferido para 

a conta 59 «Resultados transitados». 
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3 – Quando houver saldo positivo na conta 59 «Resultados transitados», o seu 

montante pode ser repartido da seguinte forma: 

a) Reforço do património; 

b) Constituição ou reforço de reservas. 

4 – É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51 

«Património» corresponda a 20% do activo líquido. 

5 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve constituir-se o reforço anual 

da conta 571 «Reservas legais», no valor mínimo de 5% do resultado líquido do 

exercício. 

 

Parte II 

Procedimentos e Medidas de Controlo Interno 

Capítulo I 

Âmbito 

Artigo 25º 

(Objectivos do controlo interno) 

1 – O sistema de controlo interno a adoptar pela Câmara Municipal da Figueira da 

Foz engloba, designadamente, a estrutura orgânica dos serviços, políticas, métodos e 

procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos 

definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para a eficiência das 

operações, a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de 

ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a 

preparação oportuna de informação financeira fiável. 

2 – Os métodos e procedimentos de controlo devem visar os seguintes objectivos: 
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a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, 

execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das 

demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico; 

b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos 

respectivos titulares; 

c) A salvaguarda do património; 

d) A aprovação e controlo de documentos; 

e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a 

garantia da fiabilidade da informação produzida; 

f) O incremento da eficiência das operações; 

g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à 

assunção de encargos; 

h) O controlo das aplicações e do ambiente informáticos; 

i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos; 

j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e 

livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo 

com as decisões de gestão e no respeito das normas legais. 

3 – O órgão executivo aprova e mantém em funcionamento o sistema de controlo 

interno adequado às actividades da autarquia local, assegurando o seu acompanhamento 

e avaliação permanente. 

4 – Os órgãos executivo e deliberativo do município poderão estabelecer 

procedimentos de controlo específicos a incluir no sistema de controlo interno, no caso 

de virem a ser implementados serviços com autonomia administrativa e financeira. 

5 – Na definição das funções de controlo e na nomeação dos respectivos 

responsáveis deve atender-se: 
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a) À identificação das responsabilidades funcionais; 

b) Aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respectivas; 

c) Ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com 

as normas legais e os sãos princípios de gestão, nomeadamente para 

salvaguardar a separação entro o controlo físico e o processamento dos 

correspondentes registos. 

6 – Aos documentos escritos que integram os processos administrativos internos, é 

aplicável o disposto no artigo 7.º.  

7 – O órgão deliberativo pode estabelecer dispositivos, pontuais ou permanentes, de 

fiscalização que permitam o exercício adequado da sua competência, devendo o órgão 

executivo facultar os meios e informações necessários aos objectivos a atingir, de 

acordo com o que for definido pelo órgão deliberativo. 

 

Capítulo II 

Contabilidade orçamental e patrimonial 

Divisão I 

Disponibilidades 

Subdivisão I 

Objecto e âmbito 

Artigo 26º 

(Objecto) 

O estabelecido no presente capítulo visa garantir o cumprimento adequado dos 

pressupostos de gestão dos meios monetários da autarquia, de forma a permitir que: 

a) Os valores recebidos correspondem a dívidas para com a Câmara e que 

estão devidamente identificados; 
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b) Os pagamentos são efectuados com a aprovação e autorização da entidade 

competente, mediante cruzamento com os documentos de suporte; 

c) Os registos contabilísticos são fiáveis e os meios monetários da autarquia 

estão devidamente salvaguardados. 

 

Artigo 27º 

(Âmbito) 

1 – Compreendem-se no âmbito deste capítulo os meios monetários e as aplicações 

de tesouraria. 

2 – Devem ser considerados disponibilidades: 

a) os meios de pagamento, tais como notas de banco e moedas metálicas de 

curso legal, cheques e vales postais, nacionais ou estrangeiros; 

b) os meios monetários atribuídos como fundos de maneio a responsáveis de 

serviços, devendo ser criadas as subcontas necessárias, tantas quantos os 

fundos constituídos; 

c) os depósitos em instituições financeiras ou seja, os meios de pagamento 

existentes em contas à ordem ou a prazo em instituições financeiras. 

Devem ser desagregadas por instituição financeira e por conta bancária, 

designadamente nos casos de receitas consignadas, como fundos 

comunitários e contratos-programa; 

d) os títulos negociáveis que incluem os títulos adquiridos com o objectivo 

de aplicação de tesouraria de curto prazo, ou seja, por um período inferior 

a um ano; 

e) os títulos de dívida pública que englobam os títulos adquiridos pela 

entidade e emitidos pelo sector público administrativo; 
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f) outras aplicações de tesouraria não incluídas nas restantes contas desta 

classe, com características de aplicações de tesouraria de curto prazo. 

 

Subdivisão II 

Disposições comuns 

Artigo 28º 

(Critérios de valorimetria das disponibilidades) 

1 – As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são 

expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de 

depósito, respectivamente. 

2 – As disponibilidades em moeda estrangeira são expressas no balanço ao câmbio 

em vigor na data a que ele se reporta. 

3 – As diferenças de câmbio apuradas na data de elaboração do balanço final do 

exercício são contabilizadas nas contas 685 «Custos e perdas financeiros - Diferenças 

de câmbio desfavoráveis» ou 785 «Proveitos e ganhos financeiros - Diferenças de 

câmbio favoráveis». 

4 – Os títulos negociáveis e as outras aplicações de tesouraria são expressos no 

balanço pelo seu custo de aquisição (preço de compra acrescido dos gastos de 

compras). 

5 – Se o custo de aquisição for superior ao preço de mercado será este o utilizado. 

6 – Na situação prevista no n.º anterior deve constituir-se ou reforçar a provisão 

pela diferença entre os respectivos preços de aquisição e de mercado. A provisão será 

reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que levaram à sua 

constituição. 



Normativo de Controlo Interno da Câmara Municipal da Figueira da Foz 30 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Departamento de Planeamento e Finanças  - Divisão Financeira  

Artigo 29º 

(Competências na gestão das disponibilidades) 

As competências atribuídas ao órgão executivo são as seguintes: 

a) deliberar sobre a abertura de contas bancárias; 

b) definir o montante de numerário em caixa adequado às necessidades 

diárias da autarquia. 

c) definir os procedimentos e o meios que regulem a entrega dos montantes 

das receitas cobradas por entidades diversas do tesoureiro; 

d) aprovar o regulamento que estabeleça a constituição dos fundos de maneio 

e a sua regularização; 

e) aprovar a constituição, em caso de reconhecida necessidade, de fundos de 

maneio, desde que a cada fundo corresponda uma dotação orçamental e 

seja regularizado numa base mensal e saldado no fim do ano; 

  

2 – É competência do Presidente da Câmara Municipal, ou em quem ele delegar: 

a) movimentar, em conjunto com o tesoureiro, todas as contas bancárias; 

b) assinar os termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do 

tesoureiro; 

3 – Constitui responsabilidade da Tesouraria: 

a) efectuar os pagamentos para os quais tenha recebido autorização; 

b) efectuar os recebimentos e proceder à quitação, opondo o carimbo 

comprovativo do recebimento sobre o respectivo documento; 

c) elaborar a folha de caixa e o resumo diário de tesouraria; 
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d) efectuar os depósitos, transferências e levantamentos tendo em atenção a 

segurança dos valores; 

e) controlar as contas correntes com instituições bancárias; 

f) gerir a tesouraria do município de harmonia com o orçamento de 

tesouraria, propondo as medidas mais convenientes para a segurança dos 

valores à sua guarda; 

g) movimentar, em conjunto com o Presidente da Câmara ou em quem ele 

delegar, todas as contas bancárias; 

h) cancelar, junto da instituição bancária, os cheques em trânsito cujo 

período de validade tenha findado e promover os necessários registos 

contabilísticos de regularização; 

4 – O tesoureiro responde directamente perante o órgão executivo pelo conjunto das 

importâncias que lhe são confiadas e os outros funcionários e agentes, em serviço na 

tesouraria, respondem perante o respectivo tesoureiro pelos seus actos e omissões que 

se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, para o que o 

tesoureiro deve estabelecer um sistema de apuramento diário de contas relativo a cada 

caixa, segundo o que se encontre em vigor nas tesourarias da Fazenda Pública, com as 

necessárias adaptações. 

 

Artigo 30º 

(Áreas de gestão das disponibilidades) 

1 – À gestão e controlo das disponibilidades associam-se, fundamentalmente, as 

seguintes áreas: 

a) Caixa; 

b) Fundo de maneio; 
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c) Recebimentos; 

d) Pagamentos; 

e) Controlo e gestão. 

 

Artigo 31º 

(Documentos e registos) 

1 – Os documentos específicos utilizados na gestão de disponibilidades são a 

«Folha de Caixa» (SC-8), o «Resumo Diário da Tesouraria» (SC-9) e a «Ordem de 

Pagamento» (SC-5) cujo conteúdo mínimo está definido no ponto 12.2.8 e 12.2.9 e 

12.2.5, respectivamente, do POCAL. 

2 – A folha de caixa é um documento preparado pela Tesouraria e onde são 

registados os recebimentos e os pagamentos diários, de acordo com a sua classificação 

económica e patrimonial. 

3 – O resumo diário da tesouraria é elaborado pela Tesouraria e permite identificar 

a variação diária dos montantes em caixa e bancos. 

4 – A ordem de pagamento é o documento emitido pela Secção de Contabilidade 

que autoriza a Tesouraria a efectuar o pagamento de determinado montante. 

 

Subdivisão III 

Caixa 

Artigo 32º 

(Definição) 

1 – A caixa compreende os meios de pagamento, tais como notas de Banco e 

moedas metálicas de curso legal, cheques e vales postais, nacionais ou estrangeiros. 
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2 – Não devem integrar o saldo de caixa quaisquer tipo de vales, senhas de almoço 

e combustíveis, selos, documentos de despesas, cheques pré-datados ou sacados que 

tenham sido devolvidos pelo banco. 

3 – A importância em numerário existente em caixa não deve ultrapassar o 

montante adequado às necessidades diárias da autarquia, ou seja, não deve ultrapassar o 

limite de € 3.000,00 (três mil euros). 

4 – O montante referido no número antecedente poderá ser alterado por deliberação 

do órgão executivo. 

 

Artigo 33º 

(Utilização) 

Todos os pagamentos e recebimentos devem efectuar-se por recurso aos meios 

monetários disponíveis em bancos, pelo que os valores disponíveis em caixa apenas 

devem ser utilizados para pequenos pagamentos. 

 

Subdivisão IV 

Fundo de maneio 

Artigo 34º 

(Definição) 

1 – Fundo de maneio é o conjunto de meios monetários atribuídos a responsáveis de 

serviços monetários para a fazer face a determinadas despesas. 

2 – Cada fundo de maneio possui um limite máximo, definido pelo órgão executivo, 

e a sua utilização deve ser compensada pela reconstituição ou reposição do fundo de 

maneio, de acordo com o regulamento de fundos de maneio. 
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3 – O somatório dos meios monetários disponíveis no fundo de maneio e do valor 

das facturas ou documentos equivalentes pagos a partir desse fundo de maneio, deve ser 

permanentemente igual ao valor mensal autorizado para o fundo. 

 

Artigo 35º 

(Regulamento de fundos de maneio) 

Para efeitos de controlo dos fundos de maneio, o órgão executivo deve aprovar um 

«Regulamento de Fundos de Maneio» que estabeleça a sua constituição e regularização, 

defina a natureza da despesa a pagar pelo fundo, bem como o seu limite máximo, e 

ainda: 

a) A afectação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da 

classificação económica; 

b) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos 

justificativos das despesas; 

c) A sua reposição até 31 de Dezembro; 

d) O responsável pelo fundo. 

 

Artigo 36º 

(Princípios) 

A autorização, constituição, reconstituição e reposição de fundos de maneio deve 

obedecer aos seguintes princípios: 

a) Os fundos de maneio só devem ser utilizados para fazer face a despesas 

urgentes e inadiáveis; 

b) As despesas efectuadas por recurso a fundos de maneio devem obedecer 

ao estabelecido no DL 197/99 de 9 de Junho; 
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c) A utilização de fundos de maneio para aquisição de artigos de armazém só 

deve ser feita mediante indicação na requisição interna, pela Secção de 

Aprovisionamento e Concursos, da inexistência em armazém dos bens a 

adquirir, pelo que, para garantir a elegibilidade da despesa, na 

reconstituição mensal dos fundos a requisição interna com aquela 

indicação deve acompanhar o documento legal da despesa. 

d) É vedada a utilização de fundos de maneio na aquisição de bens 

individualmente  considerados de imobilizado. 

e) É vedada a aquisição de artigos ou serviços cuja classificação económica 

da despesa difira da autorizada no documento referido no artigo 35º. 

 

Artigo 37º 

(Constituição) 

1 – Até ao dia 5 do mês de Janeiro de cada ano, o responsável do fundo formaliza o 

pedido de constituição do fundo de maneio e envia-o para a Secção de Contabilidade. 

2 – Após verificar os dados constantes no pedido de constituição, e de acordo com a 

deliberação do órgão executivo, a Secção de Contabilidade emite a ordem de 

pagamento e envia-a para a Tesouraria. 

3 – A Tesouraria procede ao pagamento, entregando os valores ao responsável do 

fundo. 

4 – A Tesouraria deve ainda registar na folha de caixa e do resumo diário de 

tesouraria as constituições de fundos efectuadas. 
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Artigo 38º 

(Reconstituição) 

1 – Mensalmente, até ao dia 25, o responsável do fundo deve remeter à Secção de 

Contabilidade o «Mapa de Utilização e Reconstituição Mensal do Fundo Maneio» onde 

conste toda a informação relativa aos pagamentos efectuados por conta do fundo, 

anexando facturas ou documentos equivalentes. 

2 – A Secção de Contabilidade deve verificar a legalidade e conformidade dos 

documentos apresentados, após o que emite ordem de pagamento pelo valor total do 

mapa. 

3 – A Tesouraria procede ao pagamento para efeitos de reconstituição do Fundo de 

Maneio, de acordo com as Ordens de Pagamento apresentadas, devendo a entrega dos 

valores ser feita ao responsável nominal do Fundo Permanente. 

 

Artigo 39º 

(Reposição) 

No mês de Dezembro, em data a indicar no documento que estipula a constituição 

dos fundos, os responsáveis pelos diversos fundos devem efectuar a sua reposição, nos 

termos do disposto no artigo anterior. 

 

Artigo 40º 

(Análise) 

1 – A autorização anual dos fundos de maneio e sua constituição e reconstituição 

deve ter por base uma análise periódica do histórico dos fundos instituídos. 

2 – Para o efeito, a Secção de Contabilidade deve elaborar um relatório trimestral 

evidenciando o nível de execução dos fundos de maneio constituídos, indicando: 

a) O responsável do fundo. 
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b) A despesa acumulada. 

c) O valor médio mensal da despesa. 

d) O valor anual da despesa assumida. 

  

Subdivisão V 

Recebimentos 

Artigo 41º 

(Considerações gerais) 

1 – O processo de recebimento inicia-se quando os serviços emissores de receita 

emitem as guias de recebimento ou guias de débito ao tesoureiro nos termos do 

estabelecido na Divisão VII ( artigos 192.º e seguintes) do presente regulamento. 

2 – A Tesouraria deve verificar o conteúdo das guias emitidas pelos serviços 

emissores de receita e, se não detectar qualquer irregularidade, deve colocar um 

carimbo de «Recebido» no original e duplicado da Guia de Recebimento  e 

«Conferido» no original e no duplicado da guia de débito. 

 

Artigo 42º 

(Cobrança) 

1 – A cobrança de receitas é feita directamente na Tesouraria, tendo por base as 

guias de recebimento emitidas pelos serviços emissores de receita. 

2 – Como evidência do recebimento do montante liquidado, o tesoureiro deve apor 

o carimbo de «Recebido» e data, entregando o original da guia de recebimento ao 

utente. 
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3 – Se a dívida paga pelo cliente/utente resultar de uma receita virtual, a Tesouraria 

emite e entrega ao cliente/utente o original da guia de recebimento de receita virtual 

(incluindo os juros de mora) aonde vai aposto o carimbo de «Recebido» e retira o 

cliente/utente da listagem dos conhecimentos. 

4 – Se a dívida paga pelo cliente/utente resultar de uma execução fiscal, a 

Tesouraria emite e entrega ao cliente/utente o original da guia de recebimento da 

execução fiscal (incluindo os juros de mora e compensatórios) e retira o cliente/utente 

da listagem dos conhecimentos. 

5 – Após a efectivação da cobrança, o tesoureiro deve registar na folha de caixa a 

guia de recebimento cobrada. 

6 – Constitui excepção ao disposto no número 1 do presente artigo, a cobrança por 

entidade diversa do tesoureiro, a definir em directiva complementar 

. 

Artigo 43º 

(Encerramento da caixa) 

1 – Diariamente, a Tesouraria deve conferir as guias de recebimento com os valores 

recebidos, confirmar a sua sequência numérica, no sentido de verificar se existem guias 

de recebimento em falta. 

2 – A entrega dos montantes das receitas cobradas por entidades diversas do 

tesoureiro deve ser feita diariamente, ou semanalmente, em conformidade com a 

directiva complementar a aprovar pelo Presidente da Câmara. 

3 – A totalidade dos meios líquidos recebidos diariamente na Tesouraria terá 

forçosamente de corresponder ao total das guias de recebimento e de reposição, uma 

vez que se pressupõe a respectiva cobrança imediata. 
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4 – Após o recebimento de todos os conhecimentos de uma guia de débito ao 

tesoureiro, a Tesouraria deverá enviar o original da mesma para a Secção de 

Contabilidade. 

 

Artigo 44º 

(Depósito de valores) 

1 – No final do dia, após o encerramento da caixa, os talões de depósito devem ser 

preenchidos com o total dos recebimentos diários, os quais devem ser depositados nas 

entidades bancárias competentes, no dia seguinte. 

2 – O duplicado do talão de depósito deve ser entregue ao tesoureiro logo após o 

depósito bancário, devidamente carimbado ou autenticado pela entidade bancária, 

comprovativo do depósito efectuado. 

 

Artigo 45º 

(Registos a efectuar) 

1 – Diariamente, a Tesouraria deve emitir em duplicado o «mapa resumo diário da 

tesouraria» e a «folha de caixa». 

2 – Após a conferência do dia, a Tesouraria deve agrupar todas as guias de 

recebimento por serviço emissor de receita, anexar o resumo diário da tesouraria, a 

folha de caixa e o duplicado do talão de depósito e enviar para a Secção de 

Contabilidade, para que esta proceda ao respectivo registo contabilístico, depois de 

efectuado a conferência nos termos do artigo 53.º. 

3 – Estes documentos devem identificar claramente as guias de recebimento que 

constituem liquidações de receita virtual e aquelas que resultam de cobranças coercivas. 
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4 – Após conferir os documento recebidos, a Secção de Contabilidade regista no 

sistema informático os depósitos bancários efectuados, por conta bancária e 

distinguindo ainda entre depósitos em dinheiro e depósitos em cheque. 

5 – Quando for justificado, a Secção de Contabilidade deve ainda proceder à 

actualização do saldo dos clientes/utentes em cobrança duvidosa e da provisão que 

entretanto tiver sido constituída. 

 

Artigo 46º 

(Valores recebidos por correio) 

1 – A correspondência é recebida pela Secção de Expediente e Atendimento 

Municipal onde deve ser registada informaticamente. 

a) A data do recebimento; 

b) O nome do emitente; 

c) A data e referência da carta; 

d) O número do cheque ou vale; 

e) O banco e respectivo valor (se aplicável). 

2 – Após o registo acima indicado, todos os cheques ou vales devem ser remetidos 

para o respectivo serviço emissor de receita a fim de ser emitida a guia de recebimento, 

procedendo este serviço nos termos do estipulado no artigo 192.º e seguintes. 

 

Artigo 47º 

(Valores recebidos por multibanco) 

1 – Os valores recebidos através de multibanco devem ser objecto de reconciliação 

diária pelo responsável nomeado para o efeito, do Serviço onde estiver instalado um 

Terminal de Pagamento Automático (TPA). 
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2 – Diariamente deve proceder-se ao encerramento do multibanco, operação através 

da qual é obtida a informação do montante do crédito efectuado na conta bancária. 

3 – Com excepção da Tesouraria, o funcionário designado para reconciliação dos 

recebimentos por multibanco deve reunir todos os documentos comprovativos do 

recebimento, cuja liquidação foi efectuada por multibanco e, por consulta do 

documento de fecho de período, deve confirmar o crédito em conta da totalidade dos 

recebimentos por multibanco, deduzido da taxa aplicável determinado pela entidade 

bancária. 

4 – Após validação dos recebimentos por multibanco, o referido funcionário deve 

emitir o documento segundo modelo definido pela Divisão Financeira, para efeitos de 

emissão de Guias de Recebimento pela Secção de Taxas e Licenças, e emissão de 

Ordem de Pagamento pela Secção de Contabilidade relativamente aos encargos de 

cobrança electrónica.  

5 – Quer as Guias de Recebimento quer as Ordens de Pagamento a que se refere o 

número anterior, devem ser enviadas para Tesouraria em simultâneo e no dia de 

emissão das Guias de Recebimento. 

6 – A cobrança através de multibanco na Tesouraria será efectuada com a 

apresentação da respectiva Guia de Recebimento. 

 

Subdivisão VI 

Pagamentos 

Artigo 48º 

(Considerações gerais) 

1 – A Secção de Contabilidade é o único serviço com competência para emitir 

ordens de pagamento. 
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2 – Todos os pagamentos devem ser efectuados recorrendo às contas bancárias da 

autarquia, excepto os pagamentos inferiores a € 100,00 (cem euros) e os efectuados por 

intermédio dos fundos de maneio. 

3 – A utilização de cheques bancários deve obedecer às seguintes disposições: 

a) Os cheques deverão ser emitidos nominativamente e cruzados conforme 

art.º 37 da lei uniforme sobre os cheques; 

b) Os cheques devem ser sempre assinados por duas pessoas, nomeadamente 

pelo Presidente da Câmara Municipal ou por outro membro do órgão 

executivo em quem ele delegue, e pelo tesoureiro; 

c) O Presidente da Câmara Municipal e o tesoureiro devem apenas assinar os 

cheques na presença da ordem de pagamento e documentos suporte, tais 

como factura ou documento equivalente; 

d) Os cheques não preenchidos devem estar sempre guardados no cofre à 

disposição do responsável da Tesouraria; 

e) Os cheques emitidos que sejam posteriormente anulados por qualquer 

motivo, devem ser arquivados e carimbados com a indicação de 

«Anulado», inutilizando-se as respectivas assinaturas, quando as houver, 

não podendo em caso algum ser destruídos; 

f) Não é permitida a assinatura de cheques em branco; 

g) Os cheques emitidos devem ter uma validade não superior a seis meses, 

devendo no momento da emissão ser aposto nos mesmos a indicação, 

através de carimbo, de «Válido por 6 meses»; 

h) Findo o período de validade dos cheques em trânsito, proceder-se-á ao 

respectivo cancelamento junto da instituição bancária, efectuando-se os 

necessários registos contabilísticos de regularização. 
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4 – Uma vez entregue ou expedido o meio de pagamento, a Tesouraria deve 

carimbar a Ordem de Pagamento com a indicação de «Pago» e respectiva data. 

5 – Sempre que o meio de pagamento utilizado seja a transferência bancária devem 

ser observados os seguintes procedimentos: 

a) Podendo ser feita informaticamente, a ordem de transferência deve ser 

impressa em duplicado; 

b) A simples transferência interbancária deverá ser efectuada através de 

ordem de transferência emitida pela Tesouraria, utilizando os modelos da 

instituição financeira onde se encontra domiciliada a conta a ser debitada, 

enviando o original, assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, ao 

Banco onde se encontra domiciliada a conta a ser debitada, arquivando-se 

o duplicado devidamente autenticado pela referida entidade bancária, no 

processo adequado. 

c) Salvo utilização de meios informáticos, a transferência bancária a favor de 

terceiros, deve ser precedida de emissão de ofício assinado pelo 

Presidente da Câmara e pelo Tesoureiro, ou pelos seus substitutos, 

dirigido à instituição financeira onde se encontra domiciliada a conta  ser 

debitada. 

d) Compete à Tesouraria solicitar o documento de transferência emitido pela 

entidade bancária, a pedido da Câmara nos termos da alínea anterior, 

enviando o mesmo para  a Contabilidade, para se proceder à emissão da 

respectiva Ordem de Pagamento e dos encargos bancários inerentes. 

   

Artigo 49º 

(Processamento do pagamento) 
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Os procedimentos administrativos inerentes à assumpção da despesa em bens e 

serviços, designadamente no que respeita à cabimentação da despesa, será definida 

através de directiva complementar. 

Para efeitos de processamento dos pagamentos, posteriormente à fase de assumpção da 

despesa, serão adoptados os seguintes procedimentos: 

  

1 – Pagamento de Bens e Serviços: 

a) Todas as facturas ou documentos equivalentes devem ser registados pela 

Secção de Contabilidade no momento de entrada, através de carimbo 

b) Apoiando-se na requisição, conferida pelo respectivo serviço requisitante,  a 

Secção de Contabilidade procede à conferência da factura e procede ao 

respectivo registo contabilístico. 

c) No caso de prestação de serviços suportados em contratos de fornecimento 

contínuo, a factura é informada pelo Serviço requisitante ou beneficiário da 

prestação do serviço, enviando-a de novo à Secção de Contabilidade. No 

caso de informação de conformidade com o débito efectuado,  a Secção de 

Contabilidade promove a obtenção do adequado despacho para efeitos de 

registo contabilístico da factura. 

 

2 –  Pagamento de empreitadas:  

a) Todas as facturas ou documentos equivalentes devem ser registados pela 

Secção de Contabilidade no momento de entrada, através de carimbo. 

b) Apoiando-se no Auto de Medição, assinado nos termos da lei, a Secção de 

Contabilidade procede à conferência da factura e procede ao respectivo 

registo contabilístico. 
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3 –  De acordo com os planos de tesouraria, a Secção de Contabilidade procede à 

emissão da Ordem de Pagamento correspondente aos documentos a liquidar num dado 

período. 

4 – Antes de serem remetidas para assinatura do Presidente da Câmara ou do 

Vereador com competências delegadas para o efeito, as Ordens de Pagamento devem 

conter as assinaturas do funcionário que a emitiu, do Chefe da Secção de Contabilidade 

ou de quem o substitui, e do Chefe de Divisão Financeira ou de quem o substitui. 

5 – Depois de assinada pelo Presidente da Câmara ou pelo Vereador com 

competências delegadas para o efeito,  a Ordem de Pagamento é remetida pela Secção 

de Contabilidade pr  Tesouraria, para emissão de cheque.   

6 – A Tesouraria, depois de dar como paga a Ordem de Pagamento nos termos do 

n.º 4 do artigo 48.º, deve enviar para a Secção de Contabilidade o duplicado as ordens 

de pagamento com indicação do número do cheque, banco e conta respectiva, e os 

cheques a expedir por correio para o credor. 

 

Subdivisão VII 

Controlo e gestão 

Artigo 50º 

(Âmbito) 

1 – O controlo e gestão das disponibilidade da autarquia destina-se a garantir a 

salvaguarda física dos meios monetários, a correcta escrituração dos registos 

contabilísticos e a análise do funcionamento do sistema de controlo interno. 

2 – A responsabilidade por situações de alcance não são imputáveis ao tesoureiro, 

quando se prove que este é estranho aos factos que as originaram ou mantêm, excepto 

se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, 

houver procedimento com culpa. 
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3 - As contas bancárias devem ser tituladas pela Câmara Municipal e movimentadas 

simultaneamente pelo tesoureiro ou substituto, e pelo presidente do órgão executivo ou 

por outro membro deste órgão em quem ele delegue. 

 

Artigo 51º 

(Contagem física) 

1 – O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e 

documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, 

através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a 

realizar por funcionários designados para o efeito, nas seguintes situações: 

a) Trimestralmente e sem prévio aviso; 

b) No encerramento das contas de cada exercício económico; 

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que 

o substitui, no caso de aquele ter sido dissolvido; 

d) Quando for substituído o tesoureiro. 

2 – São lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do 

tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente do 

órgão executivo, pelo dirigente para o efeito designado e pelo tesoureiro, nos casos 

referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante, nos casos 

referidos na alínea d) do mesmo número. 

3 – Sempre que no âmbito das acções de inspecção, se realize a contagem dos 

montantes sob responsabilidade do tesoureiro, o órgão executivo, mediante requisição 

do inspector, deve dar instruções às instituições de crédito para que forneçam 

directamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas 

funções. 
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Artigo 52º 

(Reconciliações bancárias) 

1 – As reconciliações bancárias revestem uma importância fundamental na análise 

dos fluxos monetários entre a autarquia e as entidades bancárias e do desfasamento 

existente entre o processamento e registo dos pagamentos e recebimentos e a sua 

materialização na conta bancária. 

2 – As reconciliações bancárias permitem identificar, justificar e controlar as 

eventuais diferenças entre o saldo do banco e o saldo da contabilidade. 

3 – A elaboração das reconciliações bancárias obedece às seguintes disposições: 

a) Abranger todas as contas de depósitos à ordem existentes na autarquia; 

b) Assentar numa base mensal; 

c) A data para a sua elaboração não deverá ir além dos quinze dias 

subsequentes ao final do mês seguinte àquele a que se reportam; 

d) Os saldos a reconciliar referem-se ao último dia do mês em análise. 

4 – A responsabilidade pela realização das reconciliações bancárias pertence à 

Secção de Contabilidade e deve ser efectuada por funcionário que não tenha acesso às 

contas correntes de depósitos bancários. 

5 – Para efeito de controlo de tesouraria e do endividamento são obtidos junto das 

instituições de crédito, extractos de todas as contas de que a autarquia local é titular. 

6 – O responsável pela elaboração das reconciliações bancárias, deverá organizar e 

manter em pasta própria, além das reconciliações bancárias, os extractos de conta 

enviados pelos bancos e os extractos de conta emitidos pela Secção de Contabilidade. 

7 – Devem ser comparados, um a um, os valores registados a débito e a crédito 

pelos bancos com os movimentos a débito e a crédito efectuados registados pela 

autarquia, de forma a identificar os valores em aberto (que ainda não têm 

correspondência num dos extractos). 
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8 - Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias estas devem ser 

averiguadas e imediatamente regularizadas, mediante aprovação do responsável da 

Secção de Contabilidade. 

 

Artigo 53º 

(Conferência diária de Tesouraria) 

1 – No final do dia, a Secção de Contabilidade procede à conferência de todos os 

movimentos registados pela Tesouraria. 

2 – Diariamente, e no final do dia, os serviços emissores de receita devem enviar o 

respectivo mapa auxiliar da receita à Secção de Contabilidade para que esta confronte 

os valores do mapa com a informação existente na Tesouraria  (guias de recebimento, 

duplicados dos talões de depósito, resumo diário da tesouraria e folha de caixa). 

3 – Após a validação da folha de caixa e do mapa resumo de tesouraria pela Secção 

de Contabilidade, é enviado para a Tesouraria uma das vias, ficando a restante via 

arquivada naquela secção em pasta própria, de modo a suportar contabilisticamente os 

lançamentos efectuados. 

4 – No final de cada mês, a Tesouraria deve enviar informação com o total dos 

recebimentos e pagamentos do mês para a Secção de Contabilidade, para que esta cruze 

os valores com os mapas de controlo orçamentais e com os saldos e lançamentos 

contabilísticos. Se se verificarem discrepâncias de valores, e após apuramento dos 

motivos e respectivas responsabilidades, estas deverão ser imediatamente rectificadas. 
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Divisão II 

Existências 

Subdivisão I 

Objecto e âmbito 

Artigo 54º 

(Objecto) 

1 – A presente divisão define as políticas e procedimentos de controlo a 

implementar por forma a assegurar os objectivos de controlo interno na gestão de 

existências, assumindo uma relevância acrescida no desempenho operacional, 

atendendo aos considerandos enunciados nos números seguintes. 

2 – As existências podem representar para a autarquia uma parte substancial do seu 

activo pelo que a manutenção de elevados níveis de existências em armazém implica, 

normalmente, uma imobilização desnecessária de meios financeiros. 

3 – Não obstante o referido no número anterior, níveis reduzidos de existências 

podem conduzir a situações de ruptura em armazém, com reflexos negativos na 

actividade da autarquia. 

Artigo 55º 

(Âmbito) 

1 – As existências incluem os activos adquiridos ou produzidos pela autarquia e que 

se destinam a ser vendidos, ou incorporados na produção, no decurso normal da 

actividade desenvolvida pela Câmara Municipal. 

2 – As existências podem assumir as seguintes classificações, consoante a sua 

origem e/ou aplicação: 

a) Mercadorias – bens adquiridos pela autarquia com destino a venda, desde 

que não sejam objecto de trabalho posterior pela autarquia; 
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b) Produtos acabados e intermédios – bens provenientes da actividade 

produtiva da autarquia, assim como os que, embora normalmente 

reentrem no fabrico, possam ser objecto de venda; 

c) Subprodutos – bens de natureza secundária provenientes da actividade 

produtiva e obtidos simultaneamente com os principais; 

d) Desperdícios, resíduos e refugos – bens derivados do processo produtivo 

que não sejam considerados subprodutos; 

e) Produtos e trabalhos em curso – bens que se encontram em fabricação ou 

produção, não estando em condições de ser armazenados ou vendidos; 

f) Matérias primas, subsidiárias e embalagens de consumo – incluem, 

respectivamente, os bens que se destinam a ser incorporados 

materialmente nos produtos finais, numa proporção dominante, os bens 

necessários à produção cuja percentagem de incorporação nos produtos 

finais não é material e os bens envolventes ou recipientes das mercadorias 

ou produtos, indispensáveis ao seu acondicionamento e transacção. 

 

Subdivisão II 

Disposições comuns 

Artigo 56º 

(Critérios de valorimetria de existências) 

1 – As existências são valorizadas ao custo de aquisição ou ao custo de produção, 

sem prejuízo das excepções adiante consideradas. 

2 – O custo de aquisição das existências deve ser determinado de acordo com as 

definições adoptadas para o imobilizado. 

3 – O custo de produção obedece ao disposto no Capítulo III. 
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4 – Se o custo de aquisição ou o custo de produção for superior ao preço de 

mercado, será este o utilizado. 

5 – Sempre que à data do balanço se verifique a obsolescência, deterioração física 

parcial, quebra de preços, bem como outros factores análogos, deverá ser utilizado o 

critério referido no número anterior. 

6 – Os subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos são valorizados, na falta de 

critério mais adequado, pelo valor realizável líquido. 

7 – Entende-se como preço de mercado o custo de reposição ou o valor realizável 

líquido, conforme se trate de bens adquiridos para a produção ou de bens para venda. 

8 – Entende-se como custo de reposição de um bem o que a entidade teria de 

suportar para o substituir nas mesmas condições, qualidade, quantidade e locais de 

aquisição e utilização. 

9 – Considera-se como valor realizável líquido de um bem o seu esperado preço de 

venda deduzido dos necessários custos previsíveis de acabamento e venda. 

10 – Relativamente às situações previstas nos n.os 4 e 5, as diferenças serão 

expressas pela provisão para depreciação de existências, a qual será reduzida ou 

anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. 

11 – Os métodos de custeio das saídas de armazém a adoptar são o custo específico 

ou o custo médio ponderado. 

12 – Nas actividades de carácter plurianual, designadamente construção de estradas, 

edifícios e pontes, os produtos e trabalhos em curso podem ser valorizados, no fim do 

exercício, pelo método da percentagem de acabamento ou, alternativamente, mediante a 

manutenção dos respectivos custos até ao acabamento. 

13 – A percentagem de acabamento de uma obra corresponde ao seu nível de 

execução global e é dada pela relação entre o total dos custos incorridos e a soma deste 

com os estimados para completar a sua execução. 
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Artigo 57º 

(Competências na gestão de existências) 

1 – As competências do órgão executivo na gestão de existências são as seguintes: 

a) Promover uma adequada gestão do património municipal, com base nas 

orientações definidas nos elementos fundamentais do planeamento 

municipal, através da contínua procura da eficiência e eficácia social, 

económica e do equilíbrio financeiro; 

b) Aprovar os projectos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação relativamente a aquisição de existências. 

 

2 – As competências definidas para a Secção de Aprovisionamentos e Concursos 

são as seguintes: 

a) Efectuar todos os processos de aquisição requeridos pelos serviços 

municipais, à excepção dos concursos de empreitadas; 

b) Assegurar a cabimentação das verbas para a aquisição solicitada; 

c) Proceder às aquisições necessárias, após adequada instrução dos 

respectivos processos, seja por ajuste directo, ou por concurso; 

d) Dar saída de bens armazenados através de requisições emitidas pelos 

serviços e visadas pelo responsável competente; 

e) Promover e coordenar o levantamento e a sistematização da informação 

que assegure o conhecimento de todos as existências do município e 

respectiva localização; 

f) Movimentar as fichas de existências, por forma a que o seu saldo 

corresponda permanentemente aos bens existentes; 

g) Proceder ao inventário anual; 
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h) Realizar verificações físicas periódicas e parciais, de acordo com as 

necessidades do serviço e em cumprimento do plano anual de 

acompanhamento e controlo que deve propor ao órgão executivo. 

3 – Cada local de armazenagem de existências deve ter um responsável nomeado 

para o efeito, distinto do responsável da Secção de Aprovisionamentos e Concursos, e 

que será responsável por promover uma adequada salvaguarda física dos activos, pelo 

controlo das recepções e entregas e pelo manuseamento físico das existências à sua 

guarda. 

 

Artigo 58º 

(Áreas da gestão de existências) 

A gestão e o controlo de existências têm subjacentes as seguintes áreas: 

a) Aquisição de existências; 

b) Produção de existências; 

c) Alienação de existências; 

d) Recepção de existências; 

e) Requisição de existências ao armazém; 

f) Controlo de existências em armazém; 

g) Inventariação de existências. 

 

Artigo 59º 

(Ficha de Existências) 

1 – A «Ficha de Existências» constitui documento obrigatório de registo do 

inventário das existências. 
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2 – A ficha de existências deve conter a seguinte informação: 

a) Identificação da autarquia local; 

b) Designação do bem e código de classificação do bem; 

c) Dados referentes à valorização e registo do bem, nomeadamente, data, 

documento e quantidade, preço unitário e valor das entradas e saídas 

ocorridas, bem como do saldo a cada momento; 

d) Seguro, companhia e número de apólice, se aplicável; 

e) Outras informações que se considerem adequadas. 

3 – Na elaboração das fichas de existências, o código de classificação do bem 

representa a respectiva identificação e é constituído por dois campos, correspondendo o 

primeiro ao código da existência e o segundo à classificação do POCAL. 

4 – A estrutura do código da existência compõe-se do código da classe do bem, do 

código do tipo de bem e do código do bem. 

5 – A classificação do POCAL compreende, pela ordem apresentada, os códigos da 

classificação funcional, da classificação económica e da classificação orçamental e 

patrimonial. 

6 – Quando o código da classificação funcional não for identificável, o sub-campo 

correspondente preenche-se com zeros. 
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Subdivisão III 

Aquisição, produção e alienação de existências 

Artigo 60º 

(Aquisição de existências) 

A aquisição de existências obedece às regras estipuladas para a aquisição de bens e 

serviços em geral, conforme estabelecido na  Divisão VI ( artigo 136.º e seguintes). 

Artigo 61º  

(Produção de existências) 

Às existências produzidas por recurso a sinergias da autarquia aplica-se o disposto 

no Capítulo III. 

 

Artigo 62º 

(Alienação de existências) 

À alienação de existências aplica-se o disposto no art.º 97º com as necessárias 

adaptações. 

 

Subdivisão IV 

Recepção 

Artigo 63º 

(Recepção de existências) 

1 – A recepção dos bens encomendados deve ser feita no armazém designado para o 

efeito, em princípio, distinto do local onde se situa a Secção de Aprovisionamentos e 

Concursos. 

2 – Compete ao responsável pelo Armazém receber os bens encomendados, 

confrontando as respectivas requisições externas em seu poder com as guias de 

remessa, facturas ou documentos equivalentes. 
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3 – A conferência física, qualitativa e quantitativa dos bens recepcionados e a sua 

confrontação com as guias de remessa, facturas ou documentos equivalentes é também 

competência do responsável pelo armazém, controlo evidenciado através da aposição 

de carimbo da autarquia e rubrica pessoal na requisição externa. 

4 – Após a recepção e conferência dos bens, as requisições externas validadas 

devem ser enviadas para a Secção de Aprovisionamentos e Concursos,  juntamente com 

as respectivas guias de remessa, facturas ou documentos equivalentes, sendo a 

requisição externa e a factura, nos casos em que esta serviu para conferência dos bens 

entrados em armazém, enviadas para a Secção de Contabilidade, depois de tratadas 

processualmente naquela Secção. 

5 – Se a recepção dos bens tiver lugar no próprio local de consumo (por exemplo, 

aquisições por ajuste directo), compete à Secção de Aprovisionamentos e Concursos 

enviar ao responsável pela recepção das existências uma cópia da requisição externa 

por forma a que este possa proceder ao controlo da recepção, incluindo a conferência 

quantitativa e qualitativa dos bens recepcionados, após o que procede nos termos no n.º 

4. 

6 – Caso não seja possível fazer chegar ao responsável pela recepção das 

existências, em tempo útil, a cópia da requisição externa, o controlo quantitativo e 

qualitativo da recepção deve ser feito na própria guia de remessa do fornecedor. 

7 – Na posse das requisições externas (ou guias de remessa) validadas, a Secção de 

Aprovisionamento e Concursos é responsável pela actualização das fichas de 

existências dos bens recepcionados, tanto em quantidade, como em valor. 

8 – Nas situações definidas no n.º 5, a Secção de Aprovisionamentos e Concursos 

deve registar nas fichas de existências, simultaneamente, as aquisições e os consumos 

dos bens. 



Normativo de Controlo Interno da Câmara Municipal da Figueira da Foz 57 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Departamento de Planeamento e Finanças  - Divisão Financeira  

Artigo 64º 

(Conferência de facturas) 

1 – A Secção de Contabilidade é responsável pela conferência das facturas de 

fornecedores, nomeadamente, no que diz respeito ao cumprimento de todos os 

requisitos legais e à sua concordância face aos bens recepcionados e aos preços 

negociados. 

2 – Para realizar esta conferência, a Secção de Contabilidade deve estar na posse 

das requisições externas devidamente validadas após a recepção dos bens. 

3 – A conferência de facturas deve ser evidenciada através da aposição de carimbo 

da Autarquia e rubrica pessoal na factura do fornecedor. 

4 – Terminado o processo de conferência, procede-se, na mesma Secção ao registo 

na conta corrente do fornecedor. 

 

Subdivisão V 

Requisição de existências ao armazém 

Artigo 65º 

(Requisição de Existências ao Armazém) 

1 – As requisições de existências devem ser efectuadas mediante requisição interna, 

devidamente autorizada pelo director de departamento, chefe de divisão ou chefe de 

secção do serviço requerente ou, no impedimento de algum destes, por um responsável 

de serviço designado para o efeito. 

2 – A requisição interna deve ser dirigida ao responsável da Secção de 

Aprovisionamentos e Concursos  o qual é responsável pela gestão de existências. 

3 – Na posse da requisição interna aprovada, o responsável da Secção de 

Aprovisionamentos e Concursos deve consultar as fichas de existências e verificar a 

possibilidade de satisfação da requisição interna. 
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4 – Em caso afirmativo, o responsável daquela Secção deve rubricar a requisição 

interna e enviá-la ao armazém respectivo como forma de autorização para a entrega dos 

bens. 

5 – Caso os bens requisitados não estejam disponíveis, o responsável da Secção de 

Aprovisionamentos e Concursos deve dar início ao processo de aprovisionamento. 

6 – O responsável pelo Armazém deve fornecer todos os bens solicitados uma vez 

na posse da requisição interna correctamente preenchida. 

7 – Compete ao responsável pelo Armazém obter evidência da entrega dos bens 

requisitados, o que deve ser feito através da assinatura da requisição interna pela pessoa 

que recebeu os bens. 

8 – Após o fornecimento dos bens solicitados, o responsável pelo Armazém deve 

arquivar o original da requisição interna, entregando uma cópia à pessoa que recebeu os 

bens e enviando outra cópia para a Secção de Aprovisionamentos e Concursos. 

9 – Compete ao responsável daquela Secção, com base na cópia da requisição 

interna, actualizar as fichas de existências registando as respectivas saídas. 

 

Subdivisão VI 

Controlo e inventário de existências 

Artigo 66º 

(Controlo das existências em armazém) 

1 – A gestão das fichas de existências é da responsabilidade do responsável da 

Secção de Aprovisionamentos e Concursos. 

2 – As fichas de existências devem ser movimentadas por forma a que o seu saldo 

corresponda permanentemente aos bens fisicamente existentes em armazém. 
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3 – De modo a garantir a correspondência referida no número anterior, deverão ser 

efectuados inventários físicos às existências em armazém, de acordo com a 

periodicidade prevista no artigo seguinte. 

4 – As situações de ruptura de existências em armazém devem ser evitadas, pelo 

que o programa informático de gestão de existências deve dispor de um sistema de 

alerta baseado na definição de níveis de segurança. 

5 – O adequado funcionamento deste sistema de segurança pressupõe uma correcta 

definição e acompanhamento dos níveis de segurança, bem como o respeito pelos 

alertas emitidos. 

6 – O responsável pelo Armazém deve proceder à avaliação periódica das 

condições físicas das existências em armazém, com vista a detectar ou a prevenir 

situações de deterioração física, obsolescência, ou mesmo, de ruptura de existências. 

7 – Compete ainda ao responsável pelo Armazém zelar pelas condições de 

armazenagem e segurança das existências. 

 

Artigo 67º 

(Inventariação de existências) 

1 – Por inventariação entende-se o processo de identificação e quantificação dos 

bens do activo existências através da sua inspecção física. 

2 – O âmbito e a periodicidade do inventário devem ser definidos pela Divisão 

Financeira de acordo com o nível de risco associado ao próprio processo de gestão das 

existências. 

3 – Este nível de risco depende de um conjunto de factores que influenciam a 

confiança nos registos, tal como o tipo de existências em armazém, o seu valor, o seu 

grau de rotação e a existência, ou não, de um sistema de controlo interno adequado. 
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4 – Os processos de inventariação física podem abranger a totalidade das 

existências da autarquia ou incidir apenas em determinados locais e/ou referências 

seleccionados por amostragem representativa. 

 

Artigo 68º 

(Responsabilidade pelo inventário) 

1 – A coordenação da inventariação física deve ser assegurada pelo responsável da 

Divisão Financeira ou, no impedimento deste, por um responsável do serviço designado 

para o efeito. 

2 – Compete ao coordenador nomeado proceder à constituição das equipas 

necessárias para efectuar o inventário, tendo em atenção a necessidade de excluir deste 

processo o responsável pelo armazém, o qual apenas deve prestar assistência ao 

inventário. 

 

Artigo 69º 

(Planeamento do inventário) 

1 – Os locais onde se desenrola o processo de inventariação devem estar 

devidamente delimitados e claramente identificados, sendo expressamente proibidas 

quaisquer movimentações de existências até à sua conclusão. 

2 – Antes de iniciado o processo de inspecção física, as existências em armazém 

devem ser convenientemente arrumadas, por forma a facilitar a sua inventariação. 

3 – Todas as existências excluídas do âmbito do inventário devem ser identificadas 

e devidamente separadas das restantes. 

4 – As fichas de inventariação a distribuir pelas equipas devem conter os códigos e 

as descrições das existências, bem como um campo para registo das quantidades 

inventariadas. 
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5 – Podem ser adoptados procedimentos alternativos, como pedidos de confirmação 

por correio ou por telefax, no que se refere às existências abrangidas pela inventariação, 

mas que se encontram em instalações de outras entidades. 

 

Artigo 70º 

(Inventariação física) 

1 – Durante o processo de inventariação, as equipas devem registar eventuais 

deficiências no estado de conservação dos bens inventariados, bem como outras 

observações consideradas oportunas, tais como a existência de bens não previstos nas 

fichas de inventariação. 

2 – Os coordenadores do inventário devem efectuar algumas verificações físicas em 

base de teste e inspeccionar todas as áreas de armazenagem no sentido de assegurar que 

todas as existências foram incluídas no inventário. 

3 – As eventuais diferenças entre as verificações de teste e o inventário inicial 

devem ser esclarecidas de imediato. 

 

Artigo 71º 

(Apuramento de resultados) 

1 – Após a conclusão do inventário, o coordenador de inventário deve solicitar o 

registo das quantidades inventariadas no programa de gestão de existências, de modo a 

que sejam emitidas as listagens de diferenças. 

2 – Quaisquer diferenças significativas entre os resultados da inventariação física e 

as fichas de existências devem ser investigadas de imediato e, se necessário, deve ser 

efectuada nova inspecção física às referências em causa, com vista à despistagem de 

erros no processo de inventariação. 
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Artigo 72º 

(Encerramento do inventário) 

1 – O coordenador de inventário deve elaborar um relatório de resultados do 

inventário, onde devem ser evidenciadas as diferenças não solucionadas e eventuais 

justificações, a assinar pelo responsável pelo armazém e pelo responsável da Secção 

Aprovisionamentos e Concursos. 

2 – O relatório referido no número anterior deve ser enviado para o director do 

Departamento de Planeamento e Finanças para análise e eventual apuramento de 

responsabilidades. 

3 – Após aprovação do relatório pelo director do Departamento de Planeamento e 

Finanças, o responsável da Secção de Aprovisionamento e Concursos deve proceder ao 

registo das regularizações necessárias nas fichas de existências e emitir o inventário 

definitivo. 

 

Divisão III 

Imobilizado 

Subdivisão I 

Objecto e âmbito 

Artigo 73º 

(Objecto) 

1 – A presente divisão estabelece as políticas e os procedimentos de controlo a 

implementar por forma a assegurar os objectivos de controlo interno na gestão do 

imobilizado, tendo como base o princípio da economia, eficiência e eficácia. 

2 – No âmbito da gestão do imobilizado, pretende-se operacionalizar os 

mecanismos de controlo que visam garantir a exactidão permanente dos registos 

patrimoniais. 
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Artigo 74º 

(Âmbito) 

1 – O imobilizado inclui os bens detidos com continuidade ou permanência e que 

não se destinem a ser vendidos ou transformados no decurso normal das operações da 

entidade, quer sejam de sua propriedade, incluindo os bens de domínio público, quer 

estejam em regime de locação financeira. 

2 – Atendendo à sua natureza, o imobilizado pode ser classificado da seguinte 

forma: 

a) Investimentos financeiros – Integra as aplicações financeiras de carácter 

permanente; 

b) Imobilizações corpóreas – Inclui os imobilizados tangíveis, móveis ou 

imóveis, que a entidade utiliza na sua actividade operacional, que não se 

destinem a ser vendidos ou transformados, com carácter de permanência 

superior a um ano. Inclui igualmente as benfeitorias e as grandes 

reparações que sejam de acrescer ao custo daqueles imobilizados; 

c) Imobilizações incorpóreas – Integra as imobilizações intangíveis, 

englobando, nomeadamente, direitos e despesas de constituição, arranque 

e expansão da entidade. 

3 – Os produtos ou processos são classificados nos termos da alínea c) do número 

anterior desde que estejam claramente definidos e os respectivos custos atribuíveis 

possam ser identificados, separados e facilmente quantificados, e além disso se 

verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 

a) Esteja razoavelmente assegurada a viabilidade técnica do produto ou do 

processo; 

b) A autarquia pretenda produzir e comercializar ou utilizar o produto ou o 

processo; 
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c) A existência de um mercado para o produto ou o processo, ou, se ele se 

destinar a ser usado internamente, esteja razoavelmente assegurada a sua 

utilidade para a autarquia; e 

d) Existam recursos adequados, ou a disponibilidade destes esteja 

razoavelmente assegurada, para completar o projecto e possibilitar a 

comercialização ou utilização do produto ou do processo. 

4 – Todas as despesas suportadas com imobilizações de adição, melhoramento ou 

substituição não concluídas à data de encerramento do exercício devem ser 

classificadas como imobilizado em curso. 

5 – Os bens constantes do imobilizado compreendem, para além dos bens do 

domínio privado de que a autarquia é titular, todos os bens de domínio público cuja 

administração ou controlo sejam de sua responsabilidade, estejam ou não afectos à sua 

actividade operacional. 

 

Subdivisão II 

Disposições comuns 

Artigo 75º 

(Critérios de valorimetria do imobilizado) 

1 – O activo imobilizado, incluindo os investimentos adicionais ou 

complementares, deve ser valorizado ao custo de aquisição ou ao custo de produção. 

Quando os respectivos elementos tiverem uma  vida útil limitada ficam sujeitos a uma 

amortização sistemática durante esse período, sem prejuízo das excepções 

expressamente consignadas. 
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2 – Considera-se como custo de aquisição de um activo a soma do respectivo preço 

de compra com os gastos suportados directa e indirectamente para o colocar no seu 

estado actual. 

3 – Considera-se como custo de produção de um bem a soma dos custos das 

matérias-primas e outros materiais directos consumidos, da mão de obra directa e de 

outros gastos gerais de fabrico necessariamente suportados para o produzir. Os custos 

de distribuição, de administração geral e financeiros não são incorporáveis no custo de 

produção. 

4 – Quando se trate de activos do imobilizado obtidos a título gratuito deverá 

considerar-se o valor resultante da avaliação ou o valor patrimonial definidos nos 

termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, o valor resultante da avaliação 

segundo critérios técnicos que se adeqúem à natureza desses bens. Caso este critério 

não seja exequível, o imobilizado assume o valor zero até ser alvo de uma grande 

reparação, assumindo então o valor desta.  

5 – No caso de inventariação inicial de activos cujo valor de aquisição ou de 

produção se desconheça, aplica-se o disposto no art.º 114 e seguintes. 

6 – No caso de transferências de activos entre entidades abrangidas pelo POCAL ou 

por este e pelo POCP, o valor a atribuir será o valor constante dos registos 

contabilísticos da entidade de origem, desde que em conformidade com os critérios de 

valorimetria estabelecidos no POCAL, salvo se existir valor diferente do fixado no 

diploma que autorizou a transferência ou, em alternativa, valor acordado entre as partes 

e sancionado pelos órgãos e entidades competentes. Na impossibilidade de aplicação de 

qualquer das alternativas referidas, será aplicado o definido no n.º 4. 

7 – Os bens de domínio público são incluídos no activo imobilizado da autarquia 

responsável pela sua administração ou controlo, sendo a sua valorização efectuada, 

sempre que possível, ao custo de aquisição ou produção, devendo nos casos restantes 

aplicar-se o disposto no n.º anterior. 
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8 – As despesas de instalação, bem como as de investigação e desenvolvimento, 

devem ser amortizadas no prazo máximo de cinco anos. 

9 – Nos casos em que os investimentos financeiros, relativamente a cada um dos 

seus elementos específicos, tiverem, à data do balanço, um valor inferior ao registado 

na contabilidade, este pode ser objecto da correspondente redução, através da conta 

apropriada. Esta não deve subsistir logo que deixe de se verificar a situação indicada. 

10 – Quando à data de balanço os elementos do imobilizado corpóreo, seja ou não 

limitada a sua vida útil, tiverem um valor inferior ao registado na contabilidade, devem 

ser objecto de amortização correspondente à diferença, se for de prever que a redução 

desse valor seja permanente. Aquela amortização extraordinária não deve ser mantida 

se deixarem de existir os motivos que a originaram. 

11 – Como regra geral, os bens de imobilizado não são susceptíveis de reavaliação, 

salvo se existirem normas que a autorizem e que definam os respectivos critérios de 

valorização. 

12 – Sem prejuízo do princípio geral de atribuição dos juros suportados aos 

resultados do exercício, quando os financiamentos se destinarem a imobilizações, os 

respectivos custos poderão ser imputados à compra e produção das mesmas, durante o 

período em que elas estiverem em curso, desde que isso se considere mais adequado e 

se mostre consistente. Se a construção for por partes isoláveis, logo que cada parte 

estiver completa e em condições de ser utilizada cessará a imputação dos juros a ela 

inerentes. 

13 – Por «vida útil dos bens» entende-se o período durante o qual se espera que os 

mesmos possam ser utilizados em condições normais de produzir benefícios futuros 

para a entidade que os usa ou controla. 
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Artigo 76º 

(Competências na gestão do imobilizado) 

1 – As competências atribuídas ao órgão executivo são as seguintes: 

a) Promover uma adequada gestão do património municipal, com base nas 

orientações definidas nos elementos fundamentais do planeamento 

municipal, através da contínua procura da eficiência e eficácia social, 

económica e do equilíbrio financeiro; 

b) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização do órgão 

deliberativo, bens imóveis de valor superior a 1000 vezes o índice 100 das 

carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, 

desde que a alienação decorra da execução das grandes opções do plano e 

a respectiva deliberação seja aprovada por maioria de dois terços dos 

membros em efectividade de funções; 

c) Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário; 

d) Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços bem 

como alienar os bens móveis que se tornem indispensáveis, nos termos da 

lei; 

e) Emitir parecer sobre todas as alterações relevantes ao património 

imobilizado da autarquia. 

2 – As competências definidas para a Secção de Cadastro e Administração de Bens 

são as seguintes: 

a) Promover e coordenar o levantamento e a sistematização da informação 

que assegure o conhecimento de todos os bens do município e respectiva 

localização; 
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b) Desenvolver e acompanhar todos os processos de inventariação, 

aquisição, transferência, abate, permuta e venda de bens móveis e 

imóveis, atentas as regras estabelecidas no POCAL e demais legislação 

aplicável; 

c) Coordenar e controlar a atribuição dos números de inventário e a 

respectiva etiquetagem; 

d) Manter actualizados os registos e inscrições matriciais dos prédios 

urbanos e rústicos, bem como de todos os demais bens que, por lei, a eles 

estão sujeitos; 

e) Proceder ao inventário anual; 

f) Realizar verificações físicas periódicas e parciais, de acordo com as 

necessidades do serviço e em cumprimento do plano anual de 

acompanhamento e controlo que deve propor ao órgão executivo; 

g) Promover os seguros de pessoas, bens e equipamentos necessários ao 

regular funcionamento dos serviços do município; 

h) Promover uma adequada salvaguarda física dos activos; 

i) Colaborar e cooperar com todos os serviços municipais, recolher e 

analisar os contributos que visem um melhor desempenho do serviço.  

3 – Compete ainda a todos os organismos da autarquia, no exercício das suas 

funções, desenvolver todos os esforços que contribuam para uma correcta gestão do 

património. 

Artigo 77º 

(Áreas da gestão do imobilizado) 

À gestão e controlo do imobilizado associam-se, fundamentalmente, as seguintes 

áreas: 
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a) Actividades previsionais; 

b) Adições ao imobilizado; 

c) Recepção e registo; 

d) Abates de imobilizado; 

e) Reavaliações do imobilizado; 

f) Gestão e controlo; 

g) Inventariação física; 

h) Amortizações; 

i) Investimentos financeiros. 

 

Artigo 78º 

(Documentos e registos) 

Os documentos específicos utilizados na gestão de imobilizado são a «Ficha de 

Inventário», o «Mapa de Inventário» e a «Ficha de Abate». 

 

Artigo 79º 

(Ficha de inventário) 

1 – A ficha de inventário, cujo conteúdo mínimo se encontra definido no ponto 12.1 

do POCAL, permite o registo dos bens de imobilizado e diferencia-se quanto à natureza 

do imobilizado a registar: 

a) Imobilizado incorpóreo (I-1); 

b) Bens imóveis (I-2), que inclui infra-estruturas, terrenos e recursos 

naturais, edifícios e outras construções respeitantes a bens de domínio 

público e a investimentos em imóveis e imobilizações corpóreas; 



Normativo de Controlo Interno da Câmara Municipal da Figueira da Foz 70 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Departamento de Planeamento e Finanças  - Divisão Financeira  

c) Equipamento básico (I-3); 

d) Equipamento de transportes (I-4); 

e) Ferramentas e utensílios (I-5); 

f) Equipamento administrativo (I-6); 

g) Taras e vasilhame (I-7); 

h) Outro imobilizado corpóreo (I-8); 

i) Partes de capital (I-9); 

j) Títulos (I-10). 

2 – Para todos os bens, deverá constar na respectiva ficha de inventário o local onde 

o mesmo se encontra. 

3 – As fichas referidas no n.º 1 do presente artigo são agregadas nos livros de 

inventário do imobilizado e de títulos. 

4 – Na elaboração das fichas de inventário, o código de classificação do bem 

representa a respectiva identificação e é constituído por dois campos, correspondendo o 

primeiro ao número de inventário e o segundo à classificação do POCAL. 

5 – A estrutura do número de inventário compõe-se do código da classe do bem, do 

código do tipo de bem, do código do bem e do número sequencial, conforme o 

classificador geral aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, relativo ao 

Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE), bem como do código de actividades 

a que alude o art.º 111º do presente normativo. 

6 – O número sequencial deve ser ordenado por tipo de bem, salvo no caso das 

fichas de existências, em que este sub-campo se destina ao código utilizado na gestão 

de existências. 
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7 – No número de inventário, os sub–campos destinados a inscrever os códigos da 

classe, do tipo de bem e do bem serão preenchidos a zeros, quando o bem a inventariar 

não for um bem móvel. 

8 – A classificação do POCAL compreende, pela ordem apresentada, os códigos da 

classificação funcional, da classificação económica e da classificação orçamental e 

patrimonial. 

9 – Quando o código da classificação funcional não for identificável, o sub-campo 

correspondente preenche-se com zeros. 

  

Artigo 80º 

(Mapas de inventário) 

1 – Os mapas de inventário são mapas de apoio elaborados por código de contas do 

POCAL e de acordo com o classificador geral.  

2 – Todos os bens constitutivos do património municipal serão agrupados em mapas 

de inventário que constituirão um instrumento de apoio, com a informação agregada 

por tipo de bens e por código de actividade, bem como por qualquer outra forma que 

venha a ser julgada como conveniente para a salvaguarda do património e o incremento 

da eficiência das operações. 

 

Artigo 81º 

(Ficha de abate) 

1 – Em caso de abate de bens do imobilizado, a Secção de Cadastro e 

Administração de Bens deve preparar a ficha de abate que inclui a descrição dos bens a 

abater, o seu código de classificação, o motivo e a data do abate e, se aplicável, a 

contraprestação pecuniária. 
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2 – A ficha de abate deve ser aprovada pelo órgão executivo, ou outro em quem 

aquele tenha delegado competências, estando o registo do abate na ficha de inventário 

dependente desta aprovação. 

 

Subdivisão III 

Adições ao imobilizado 

Artigo 82º 

(Tipos de adições) 

1 – As adições ao imobilizado referem-se às operações que aumentam o valor do 

imobilizado como resultado de uma alteração física dos bens que o compõem. 

2 – Na fase da adição deverá ser registado o tipo de adição na ficha individual de 

identificação, como segue: 

a) 01 – Aquisição a título oneroso em estado de novo; 

b) 02 – Aquisição a título oneroso em estado de uso; 

c) 03 – Cessão; 

d) 04 – Produção em oficinas próprias; 

e) 05 – Transferência; 

f) 06 – Troca; 

g) 07 – Locação; 

h) 08 – Doação; 

i) 09 – Outros. 
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Artigo 83º 

(Aquisição) 

1 – A aquisição de imobilizado obedece às regras estipuladas para a aquisição de 

bens e serviços em geral, conforme estabelecido na Subdivisão I da Divisão VI. 

2 – As aquisições de imobilizado devem ser efectuadas de acordo com o plano 

plurianual de investimentos e com base em deliberações do órgão executivo, ou 

autorizações do Presidente da Câmara ou de Vereador com poderes delegados, através 

de requisições externas ou documento equivalente, designadamente contrato, emitido 

pelos responsáveis designados para o efeito, após verificação do cumprimento das 

normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreitadas e fornecimentos. 

 

Artigo 84º 

(Cessão) 

1 – A cessão é a forma pela qual a autarquia recebe de terceiros o direito à 

utilização, provisória ou permanente, de um bem ou conjunto de bens. 

2 – A cessão pode ser precária ou definitiva, consoante esteja inicialmente previsto 

ou não o prazo limite da cessão. 

3 – A cessão pode ainda ser gratuita ou onerosa. 

4 – A recepção dos bens objecto de cessão formaliza-se mediante auto do qual 

constam as obrigações assumidas pelas entidades cessionárias. 

 

Artigo 85º 

(Produção em oficinas próprias) 

Às imobilizações produzidas por utilização dos próprios recursos da Autarquia 

aplica-se o disposto no Capítulo III. 
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Artigo 86º 

(Transferência) 

1 – A transferência de bens móveis entre Unidades Orgânicas e, dentro destas, entre 

serviços, só poderá ser efectuada após autorização por escrito dos responsáveis das 

mesmas, utilizando, para o efeito, o documento «Auto de Transferência». 

2 – O auto de transferência deve incluir, entre outros: 

a) Localização inicial do bem; 

b) Localização final do bem; 

c) Tempo estimado para a alteração; 

d) Descrição do bem e respectivo número da etiqueta; 

e) Motivo da transferência; 

f) Outras informações consideradas importantes para a melhor compreensão 

do processo. 

3 – O auto de transferência deve ser enviado à Secção de Cadastro e Administração 

de Bens para que esta possa decidir sobre a necessidade de efectuar alterações à ficha 

de inventário e de emitir ou não novas etiquetas para os bens. 

4 – Os bens transferidos são afectos aos serviços municipais utilizadores, de acordo 

com despacho do Presidente da Câmara Municipal ou vereador se a competência lhe 

tiver sido delegada, acrescendo à folha de carga respectiva. 

 

Artigo 87º 

(Troca) 

1 – A troca é o contrato inominado através do qual se cede um bem ou conjunto de 

bens em troca de outro bem ou conjunto de bens. 
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2 – Com as necessárias adaptações, aplica-se à troca de bens, as regras definidas 

para a transferência de bens. 

3 – Compete ao órgão executivo ou deliberativo, em função do valor, decidir sobre 

a permuta de bens imóveis do município, após o que se celebrará o contrato que é 

formalizado mediante escritura pública. 

4 – Os bens envolvidos são previamente avaliados e caso não lhes seja conferida 

igualdade de valores haverá que compensar as diferenças em numerário. 

 

Artigo 88º 

(Locação) 

1 – A locação financeira de imobilizações é o contrato pelo qual a autarquia 

(locatário) adquire o direito de utilização de um bem por contrapartida do pagamento 

de uma renda periódica ao locador, o qual mantém a propriedade do bem, até ao final 

do contrato. 

2 – Os contratos de locação financeira podem prever a transferência da titularidade 

do bem para o locatário no final do contrato, mediante o pagamento de um valor 

residual, ou a sua devolução ao locador. 

3 – As competências para a celebração de contratos de locação financeira obedecem 

aos limites previstos para a aquisição de imobilizado. 

4 – A contabilização das operações de locação financeira está prevista no ponto 

11.3 do POCAL, nas notas explicativas da conta 42 «Imobilizações Corpóreas». 
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Artigo 89º 

(Doação) 

1 – A doação é o contrato pelo qual uma pessoa singular ou colectiva (doador) 

dispõe, gratuitamente, de parte do seu património em benefício da autarquia. 

2 – A doação de bens imóveis está sujeita a escritura pública. 

3 – A doação de imobilizado a favor da Autarquia implica a valorização desse 

imobilizado de acordo com as regras estabelecidas para a valorização do inventário 

inicial. A contrapartida contabilística do valor dos bens doados é registada na conta 

576 «Doações». 

4 – O doador tem o direito de reservar para si, ou para terceiros, o usufruto dos bens 

doados. 

5 – O doador pode, igualmente, estipular a reversão dos bens doados. 

 

Artigo 90º 

(Expropriação) 

Nos casos em que a adição se concretize por um processo de expropriação devem 

ser observados os procedimentos constantes na Lei n.º 168/99 de 18 de Setembro. 

 

Subdivisão IV 

Recepção e registo 

Artigo 91º 

(Recepção de imobilizado) 

1 – É obrigatória a recepção e conferência qualitativa e quantitativa de todos os 

bens móveis e imóveis que passem a integrar o património imobilizado da autarquia. 
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2 – A recepção dos bens encomendados deve ser feita pelos serviços requisitantes 

no próprio local onde os bens são instalados. 

3 – É da responsabilidade do serviço requisitante verificar a conformidade dos bens 

recepcionados com as guias de remessa, facturas ou equivalentes documentos e com as 

cópias das requisições externas em seu poder. 

4 – A evidência da conferência física, quantitativa e qualitativa, é obtida através da 

aposição de carimbo da autarquia e rubrica pessoal na requisição externa. 

5 – No dia útil posterior à recepção, a secção requisitante deverá enviar para a 

Secção de Cadastro e Administração de Bens as requisições externas validadas, 

juntamente com as respectivas guias de remessa, facturas ou documentos equivalentes. 

 

Artigo 92º 

(Registo das adições de imobilizado) 

1 – O registo das adições de imobilizado nas fichas de inventário é da competência 

da Secção de Cadastro e Administração de Bens. 

2 – Após o processo de conferência quantitativa e qualitativa, o serviço requisitante 

deve solicitar a presença de elementos da Secção de Cadastro e Administração de Bens 

para recolha das restantes características técnicas dos bens, necessárias à sua 

identificação nos termos do disposto no artigo 94º. 

3 – Após o procedimento descrito no número anterior devem ser realizados os 

seguintes procedimentos: 

a) Criar a ficha de inventário no sistema informático para registo do bem de 

imobilizado e que permitirá obter o número sequencial do bem, a colocar 

em todos documentos referentes ao processo de adição em causa; 
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b) Preencher todos os campos do programa informático de registo do 

imobilizado referentes ao bem e homogeneizar as descrições dos bens 

inseridas no sistema; 

c) Corrigir de imediato todos os erros de imputação detectados, devendo, 

para os bens imóveis, ser impressa uma listagem com as alterações que 

será assinada pelo responsável e arquivada no processo respectivo; 

d) Identificar os bens registados de acordo com o definido no artigo 94º; 

e) Relativamente aos bens sujeitos a registo oficial (bens imóveis e viaturas), 

arquivar os documentos originais em processo individualizado. 

4 – No caso do início de utilização de imobilizado que se encontrava em curso, a 

Secção de Cadastro e Administração de Bens deve ser informada pelos serviços 

responsáveis pelo bem e deve, imediatamente, proceder ao seu registo, nos termos do 

número anterior. 

5 – Para os bens imóveis, o registo na ficha de inventário apenas se efectuará 

quando reunidos os seguintes documentos: 

a) Escritura; 

b) Averbamento na matriz predial e na conservatória do registo predial; 

c) Auto de cessão (se aplicável); 

d) Documento de notificação de construção camarária emitido pelo 

Departamento de Obras Municipais (se aplicável). 

6 – A inscrição dos bens imóveis na matriz predial e o seu averbamento em nome 

da autarquia é obrigatória e é feita junto da repartição de Finanças da zona onde aqueles 

se situarem. 

7 – Esta inscrição tem como objectivo o levantamento e a compilação do conjunto 

de prédios, rústicos e urbanos, existentes numa freguesia ou numa parcela da freguesia. 
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8 – O registo na conservatória do registo predial compreende a descrição dos 

prédios e a inscrição dos direitos ou encargos que sobre eles recaem, e destina-se a dar 

publicidade à situação jurídica dos prédios, tendo em vista a segurança do comércio 

jurídico imobiliário. 

9 – A anexação e desanexação de terrenos, a efectuar de acordo com as 

necessidades de gestão do património imobiliário da autarquia, implicam a actualização 

dos respectivos registos oficiais e nas fichas de inventário. 

 

Artigo 93º 

(Conferência de requisições) 

1 – A Secção de Cadastro de Administração de Bens deve conferir as Guias de 

Remessa ou de Entregas de fornecedores face às requisições externas e ao fornecimento 

efectuado, nomeadamente no que diz respeito aos seus aspectos formais e aos preços 

negociados. 

2 – A conferência das Guias de Remessa ou de Entregas deve ser evidenciada 

através da aposição de carimbo da autarquia e rubrica pessoal na requisição externa . 

3 – Terminado o processo de conferência, a Secção Cadastro e Administração de 

Bens deve enviar as requisições conferidas para a Secção de Contabilidade, para que 

esta proceda à sua junção à factura, à respectiva conferência  e à contabilização desta. 

 

Artigo 94º 

(Identificação dos bens) 

1 – Os bens serão identificados pelo seu número de inventário. 

2 – O número de inventário é único e sequencial por tipo de bem e será obtido 

automaticamente pela aplicação de gestão do imobilizado. 
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3 – A identificação física dos bens deve ser efectuada através da aposição de uma 

etiqueta nos termos do definido no artigo 107º e seguintes. 

 

Subdivisão V 

Abates de imobilizado 

Artigo 95º 

(Geral) 

Os abates ao imobilizado dizem respeito às operações que diminuem o valor do 

imobilizado. 

Artigo 96º 

(Tipos de abates) 

1 – Os abates devem ser registados na ficha de inventário, com a indicação do tipo 

de abate, de acordo com a seguinte codificação: 

a) 01 – Alienação a título oneroso; 

b) 02 – Alienação a título gratuito; 

c) 03 – Furto/roubo; 

d) 04 – Destruição ou demolição; 

e) 05 – Transferência; 

f) 06 – Troca ou permuta 

g) 07 – Cessão precária 

h) 08 – Cessão definitiva 

i) 10 – Outros. 
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Artigo 97º 

(Alienação) 

1 – Compete à Secção de Cadastro e Administração de Bens coordenar o processo 

de alienação dos bens classificados de «dispensáveis». 

2 – A alienação de bens do imobilizado carece de despacho do Presidente da 

Câmara, de deliberação do órgão executivo ou deliberativo, dependendo do seu valor, e 

obedece às disposições legais aplicáveis. 

3 – A alienação dos bens pertencentes ao imobilizado será efectuada em hasta 

pública, por concurso público ou por negociação directa, nos termos legais aplicáveis. 

4 – Caso não seja celebrada escritura de compra e venda, será elaborado um «Auto 

de Venda» onde serão descritos os bens alienados e respectivos valores de alienação. 

5 – A liquidação e cobrança dos valores resultantes da alienação de activos obedece 

ao articulado que regula a obtenção de receitas em geral, na Divisão VI do presente 

normativo. 

 

Artigo 98º 

(Furto ou roubo) 

1 – Nos casos de furtos, extravios e roubos, o Serviço de Cadastro e Administração 

de Bens deve preencher a ficha de abate, participar a ocorrência à autoridade policial 

competente e, se aplicável, accionar o seguro da autarquia. 

2 – O registo do abate na ficha de inventário apenas deve ser efectuado quando 

obtidos comprovativos que evidenciem os procedimentos referidos no número anterior. 
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Artigo 99º 

(Destruição ou demolição) 

1 – Sempre que um bem seja considerado obsoleto, deteriorado ou depreciado, 

deverá ser proposto para abate à Secção de Cadastro e Administração de Bens pelos 

serviços responsáveis  

2 – Na posse desta proposta, a Secção de Cadastro e Administração de Bens prepara 

a ficha de abate, pelo que os bens em causa passam a ser considerados como sucata ou 

monos. 

3 – Em caso de destruição ou demolição de bens do imobilizado, a aquela Secção  

deve preparar um «Auto de Destruição» que inclui a descrição dos bens a destruir, o 

seu número de inventário, o motivo e data da destruição e a identificação das pessoas 

presentes no acto. 

4 – Após a destruição física dos bens, a Secção de Cadastro e Administração de 

Bens, na posse do auto de destruição, procede à actualização das fichas de inventário e 

informa a Secção de Contabilidade para actualização dos registos contabilísticos. 

5 – A demolição de bens imóveis implica a actualização dos competentes registos 

na repartição de finanças e na conservatória do registo predial. 

 

Artigo 100º 

(Transferência e troca) 

No que diz respeito aos abates resultantes de transferências e trocas de bens do 

imobilizado aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos art.os 88º e 89º. 
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Artigo 101º 

(Cessão precária) 

1 – Cessão precária é a forma  tradicional de afectação ou transferência e constitui o 

modo regular e usual através do qual a autarquia dota os seus serviços de instalações 

necessárias à prossecução das suas atribuições e competências. 

2 – Os bens da autarquia podem ser cedidos, por decisão da entidade competente, 

para utilização dos serviços municipalizados e das empresa municipais, e ainda para 

fins de interesse público. 

3 – A cessão precária pode ser gratuita ou onerosa, devendo, em regra, adoptar-se o 

princípio da gratuitidade para os serviços do município e cessão onerosa nas restantes 

situações. 

4 – A entrega dos bens às entidades cessionárias formaliza-se mediante auto, do 

qual constam as obrigações assumidas por tais entidades.  

5 – Se o bem não for efectivamente utilizado ou deixar de ser necessário aos 

serviços regressa à posse e administração da Câmara, por despacho do Presidente da 

Câmara Municipal. 

 

Artigo 102º 

(Cessão definitiva) 

1 – A cessão definitiva é a verdadeira transferência de domínio, tratando-se de uma 

forma de alienação sujeita a regras especiais.  

2 – Constitui pressuposto da cessão definitiva a afectação dos imóveis a fins de 

interesse público, incidindo sobre o negócio uma cláusula de reversão.  
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3 – Se aos bens não forem conferidos os fins que fundamentaram a cessão ou se a 

entidade cessionária dolosamente deixar de cumprir qualquer condição, poderá ser 

ordenada a sua reversão para o património da autarquia, sem direito à restituição das 

quantias pagas ou a indemnização por benfeitorias realizadas, no prazo de um ano a 

contar da data do conhecimento oficial do facto. 

4 – As entidades privadas podem adquirir a  qualidade  de cessionárias  de  bens da 

autarquia, desde que a finalidade que se proponham conferir ao imóvel se possa 

qualificar de interesse público. 

5 – A não observância do disposto no número anterior deverá cumprir as regras que 

impõem a alienação através de hasta pública. 

6 – A cessão definitiva é autorizada pela entidade competente, procedendo-se à 

entrega do bem mediante auto. 

7 – Em regra, a cessão definitiva é onerosa, cujo valor é expresso em termos de 

mercado e se encontra fundamentado numa avaliação técnica anexa ao auto. 

 

Artigo 103º 

(Registo dos abates de imobilizado) 

1 – As alterações e abates verificadas no património devem ser sempre objecto de 

registo na respectiva ficha de inventário. 

2 – A cada abate deverá corresponder-lhe a respectiva ficha de abate, a preencher de 

acordo com o estipulado no art.º 81º. 

3 – A alienação de bens imóveis só será registada com a respectiva escritura e deve 

ser registada na respectiva repartição de finanças e conservatória do registo predial. 
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Subdivisão VI 

Reavaliações de imobilizado 

Artigo 104º 

(Reavaliações) 

1 – Durante o período de utilização dos bens do imobilizado, quaisquer factos que 

alterem o valor do bem, ou mesmo, a sua vida útil, podem levar à sua actualização nas 

fichas de inventário, de acordo com a seguinte classificação: 

a) AV – Acréscimo de vida útil; 

b) GR – Acréscimo de valor com ou sem acréscimo de vida útil, por força de 

grandes reparações ou beneficiações; 

c) DE – Desvalorização excepcional por razões de obsolescência ou 

deterioração; 

d) VE – Valorização excepcional, por razões de mercado. 

2 – As reavaliações a que alude o número anterior estão dependentes de normativo 

específico tal como previsto no n.º 11 do artigo 75º. 

 

Subdivisão VII 

Gestão e controlo 

Artigo 105º 

(Gestão do imobilizado) 

1 – As fichas de inventário do imobilizado devem ser mantidas permanentemente 

actualizadas. 

2 – O objectivo referido no número anterior conduz à necessidade de inventariar 

todo o património da autarquia, criar um cadastro do imobilizado inventariado e 

garantir a sua constante actualização. 
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3 – Devem ser estabelecidos procedimentos que garantam que um bem, quando 

integre o imobilizado da autarquia seja devidamente identificado e cadastrado. 

4 – Os bens do activo imobilizado corpóreo devem manter-se em inventário desde a 

sua aquisição, recepção e inventariação, até ao seu abate que, em regra, deverá 

verificar-se no final da sua vida útil. 

5 – Nos casos em que não for possível determinar o ano de aquisição, adopta-se 

como base para se estimar a vida útil do bem o ano do inventário inicial. 

6 – A gestão do inventário e cadastro do imobilizado é da competência da Secção 

de Cadastro e Administração de Bens. 

 

Artigo 106º 

(Suportes documentais) 

1 – Para a organização dos inventários de base devem adoptar-se os seguintes 

suportes documentais: 

a) Classificador geral e respectivas taxas de amortização; 

b) Fichas de inventário; 

c) Mapas de inventário. 

2 – Os suportes documentais enunciados no número anterior constam do anexo à 

Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril. 

3 – Os documentos a utilizar na gestão e controlo dos bens patrimoniais podem ser 

elaborados e mantidos em suporte informático. 
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Artigo 107º 

(Classificador geral) 

1 – O classificador geral a utilizar será o constante do anexo I do Cadastro e 

Inventário dos Bens do Estado (CIBE), aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de 

Abril, e obedece à seguinte estrutura: 

 

 

  Classe   Tipo de bem    Bem 

2 – Tal estrutura pode ser desagregada, no nível do código do bem, consoante a 

realidade e exigência de cada serviço. 

3 – Cada bem é identificado a partir de uma codificação própria e fica sujeito a uma 

taxa de amortização específica, associada ao classificador geral, salvo se outras regras 

particulares definidas nas presentes instruções se aplicarem. 

 

Artigo 108º 

(Metodologias) 

1 – Cada bem móvel deve ser inventariado de per si, desde que constitua uma peça 

com funcionalidade autónoma ou conjunto de peças, com ou sem estrutura agregada, 

que concorram para, pelo menos, uma funcionalidade do desempenho da missão da 

entidade contabilística. 

2 – Os bens imóveis podem ser inventariados como: 

a) Imóvel autónomo, todo o prédio rústico ou urbano, bem como os direitos 

a ele inerentes e as suas partes integrantes; 

b) Agrupamento imobiliário, todo o conjunto de várias edificações separadas 

entre si, mas constituindo um todo, por se encontrarem interligados por 

um espaço comum, em regra vedado; 
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c) Agrupamento de infra-estruturas, todo o sistema ligado em rede, do 

mesmo tipo, subordinado à mesma finalidade, num determinado espaço 

geográfico, delimitado no solo. 

3 – A opção de metodologia de inventariação dos imóveis compete ao órgão 

executivo que a explicará nas notas anexas às demonstrações financeiras, nos casos das 

alíneas b) e c). 

 

Artigo 109º 

(Códigos) 

1 – A identificação a constar em cada bem corresponde a um código numérico 

composto por: 

 

 

 

   Actividade  Classe, Tipo de bem e Bem          Número de inventário 

a) O primeiro conjunto, que diz respeito à nomenclatura da actividade a que 

o bem se encontra afecto, se aplicável, corresponde ao código da estrutura 

das actividades constantes do orçamento e plano de actividades dos 

serviços; 

b) O segundo conjunto, corresponde à nomenclatura do classificador geral, é 

estruturado por classe, tipo de bem e bem. 

c) A classe é constituída pelos primeiros três caracteres numéricos, em que o 

primeiro assume a natureza do inventário, como segue: 

 

         |_1_|_0_|_0_|    |_2_|_0_|_0_|    |_3_|_0_|_0_|    |_4_|_0_|_0_| 

                            CIME               CIVE                  CIIDE               CIIDE 

                                                                    (domínio privado) (domínio público) 
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h) As classes de cada inventário que compõem o classificador geral vão: 

i) CIME – de 101 a 118; 

ii) CIVE – de 201 a 206; 

iii) CIIDE – de 301 a 303 e de 401 a 403. 

i) O terceiro conjunto corresponde ao número de inventário é constituído, 

pelo menos, por seis caracteres numéricos e atribuído a cada um dos bens, 

de forma sequencial. 

2 – O código de identificação do bem, composto pelos três conjuntos, deve ser 

afixado no próprio bem, sempre que possível, de modo a permitir a verificação 

imediata do mesmo, tanto para efeitos de controlo interno como externo. 

3 –  Para efeito da classificação dos bens nos termos dos números anteriores deve 

utilizar-se a tabela e nomenclatura constante do anexo I da Portaria .º 671/2000, de 17 

de Abril ou de diploma que legalmente o substitua. 

 

Artigo 110º 

(Bens de reduzido valor ou de renovação frequente) 

1 – Os bens de reduzido valor ou de renovação frequente devem ser considerados 

no imobilizado da autarquia, por uma quantidade e valor fixo, quando se satisfaçam 

simultaneamente, as seguintes condições: 

a) Sejam frequentemente renovados; 

b) Representem, quando em conjunto, um valor materialmente relevante para 

a autarquia; 

c) Não haja variação sensível na sua quantidade, valor ou composição. 
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2 – Para dar cumprimento ao disposto no número anterior devem os bens que 

reunam as condições enunciados ser inventariados e agrupados em lotes. 

3 – As situações de abate por sinistro ou demais ocorrências não são objecto, em 

regra, de registo em função da não materialidade do bem de per si . 

4 – As aquisições por substituição que venham a ser incorridas devem ser objecto 

de adequada classificação orçamental, corrente ou de capital, não obstante a sua 

classificação patrimonial ser considerada um custo do exercício. 

 

Artigo 111º 

(Controlo do imobilizado) 

No âmbito da gestão dinâmica do património e posteriormente à elaboração do 

inventário inicial e respectiva avaliação, devem ser adoptados os seguintes 

procedimentos: 

a) Agregação das fichas do inventário nos livros de inventário do 

imobilizado, de títulos e de existências; 

b) Realização de reconciliações entre os registos das fichas de inventário do 

imobilizado e os registos contabilísticos quanto aos montantes de 

aquisições e das amortizações acumuladas; 

c) Realização de verificações físicas periódicas dos bens do activo 

imobilizado, a conferir com os registos, procedendo-se prontamente à 

regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, 

quando for o caso. 
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Subdivisão VIII 

Inventariação do imobilizado 

Artigo 112º 

(Inventário inicial) 

1 – O inventário inicial deverá integrar todos os bens pertença da autarquia que se 

encontrem em boas condições de utilização, susceptíveis de produzir benefícios futuros 

para o serviço utilizador. 

2 – No inventário inicial aplicar-se-ão os critérios de valorimetria considerados no 

presente regulamento que melhor se ajustem ao conhecimento e informação disponível, 

relativamente a cada bem a inventariar. 

 

Artigo 113º 

(Valorização e registo dos bens em estado de uso) 

1 – Bens cujo custo histórico seja conhecido: 

a) Como regra geral, o conhecimento do custo histórico pressupõe a 

existência do respectivo documento comprovativo, caso em que haverá 

lugar ao cálculo das amortizações acumuladas e do respectivo valor 

patrimonial líquido, considerando as taxas fixadas no classificador geral e 

prosseguindo o mesmo regime de amortização até ao final da sua vida útil. 

b) Como regra excepcional, podem não ser seguidas as taxas de 

amortizações fixadas no classificador geral, nos casos em que os bens se 

encontrem integrados no activo imobilizado do organismo que tenha 

adoptado plano de contabilidade de natureza patrimonial, prosseguindo, 

neste caso, o regime de amortização antes utilizado, até final da sua vida 

útil. 
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c) As alíneas anteriores podem não se aplicar no caso de o valor se encontrar 

desajustado, susceptível de não dar uma imagem verdadeira e apropriada 

do activo imobilizado. 

d) Poderá considerar-se desajustado, designadamente, o valor dos imóveis 

cuja aquisição tenha ocorrido há mais de 5 anos, para os prédios urbanos, 

e de 10 anos, para os prédios rústicos. 

e) As alíneas anteriores também não se aplicam nos casos em que os bens se 

encontrem contabilisticamente amortizados, caso em que dará lugar à 

aplicação do número seguinte. 

2 – Bens relativamente aos quais se desconheça o custo histórico (ou outros): 

a) Devem ser objecto de avaliação, atento as normas destas instruções; 

b) A alínea anterior não se aplica aos casos em que se opta pela valorização 

dos veículos a partir das tabelas da especialidade organizadas e publicadas 

por entidades que vierem a ser recomendadas pela Direcção Geral do 

Património. 

 

Artigo 114º 

(Inventariação física periódica) 

1 – Por inventariação entende-se o processo de identificação e quantificação dos 

bens do activo existências através da sua inspecção física. 

2 – A inventariação física dos bens constantes do património da autarquia deve ser 

realizada anualmente, podendo, mediante solicitação da Divisão Administrativa, 

Património e Notariado, ser efectuadas inspecções parciais, ou mesmo globais, com 

intervalos de periodicidade inferiores. 
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Artigo 115º 

(Responsabilidade pelo inventário) 

1 – A coordenação da inventariação física deve ser assegurada pelo responsável da 

Divisão Administrativa, Património e Notariado, ou, no impedimento deste, por um 

responsável do serviço designado para o efeito. 

2 – Compete ao coordenador nomeado a comunicação da realização de inventário 

aos responsáveis pelas secções abrangidas. 

 

Artigo 116º 

(Planeamento do inventário) 

1 – Antes de iniciar o processo de verificação física, a Secção de Cadastro e 

Administração de Bens deve imprimir os mapas de inventário, agrupando os bens pela 

secção a que estão afectos. 

2 – Os mapas de inventário devem ser distribuídos aos responsáveis de cada secção 

abrangida pelo inventário. 

 

Artigo 117º 

(Inventariação física) 

1 – Os responsáveis de cada secção devem confirmar a existência de cada bem 

incluído no mapa de inventário. 

2 – Se determinado bem não existir, este facto deve ser assinalado no mapa de 

inventário. 

3 – A existência de bens não previstos no mapa de inventário deve igualmente ser 

mencionada. 
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4 – Durante o processo, as equipas de inventariação devem registar eventuais 

deficiências no estado de conservação dos bens inventariados, bem como outras 

observações consideradas oportunas. 

5 – O coordenador do inventário deve acompanhar alguns processos de verificação 

física e efectuar algumas verificações físicas em base de teste. 

6 – As eventuais diferenças entre as verificações de teste e o inventário inicial 

devem ser esclarecidas de imediato. 

7 – Relativamente aos bens da autarquia que se encontrem em instalações de outras 

entidades, devem ser adoptados procedimentos alternativos, como solicitação de 

inspecção física no local ou pedidos de confirmação por correio ou por telefax. 

 

Artigo 118º 

(Apuramento de resultados) 

1 – Após a conclusão do inventário, o coordenador do inventário deve recolher 

todos os mapas de inventário, devidamente preenchidas, justificadas (em situações de 

diferenças) e assinadas pelos responsáveis de secção. 

2 – Quaisquer diferenças significativas entre os resultados da inventariação física e 

os mapas de inventário iniciais devem ser investigadas de imediato e, se necessário, 

deve ser efectuada nova inspecção física no local. 

 

Artigo 119º 

(Encerramento do inventário) 

1 – O coordenador do inventário deve elaborar um relatório com os resultados do 

inventário, onde devem ser evidenciadas as diferenças não solucionadas e eventuais 

justificações. 
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2 – O relatório referido no número anterior deve ser enviado para o director do 

Departamento Administrativo, Jurídico e Recursos Humanos para análise e eventual 

apuramento de responsabilidades. 

3 – Após aprovação do relatório pelo director do Departamento Administrativo, 

Jurídico e Recursos Humanos, o responsável pela Secção de Cadastro e Administração 

de Bens deve proceder ao registo das regularizações necessárias nas fichas de 

inventário e emitir novos mapas de inventário. 

4 – A Secção de Cadastro e Administração de Bens é responsável pelo envio dos 

mapas de inventário actualizados às diversas secções. 

5 – Aquela Secção é ainda responsável pela comunicação à Secção de 

Contabilidade de todas as alterações efectuadas. 

 

Artigo 120º 

(Reconciliação entre as fichas de inventário e os registos contabilísticos) 

1 – Anualmente, a Secção de Cadastro e Administração de Bens deve realizar 

comparações entre os registos das fichas de inventário do imobilizado e os registos 

contabilísticos. 

2 – Todas as diferenças detectadas devem ser investigadas e justificadas. 

3 – Após a conclusão do processo de reconciliação, a Secção de Cadastro e 

Administração de Bens deve emitir um relatório de conclusões a aprovar pelos 

responsáveis da Divisão Administrativa, Património e Notariado e da Divisão 

Financeira. 
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Subdivisão IX 

Amortizações 

Artigo 121º 

(Fixadas) 

1 – Salvo situações excepcionais, previstas no artigo seguinte, os bens do activo 

imobilizado ficam sujeitos a amortizações técnicas que deverão traduzir a depreciação 

sofrida durante a sua vida útil estimada, derivada da sua utilização operacional, 

funcional ou dominial. 

2 – A amortização técnica decorrente da actividade operacional dos bens será 

calculada,  segundo o método das quotas constantes e tendo como referência as taxas 

fixadas no classificador geral anexo à Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril. 

3 – Para efeitos de aplicação do método das quotas constantes, a quota anual de 

amortização determina-se aplicando aos montantes dos elementos do activo 

imobilizado em funcionamento as taxas de amortização. 

4 – O valor unitário e as condições em que os elementos do activo imobilizado 

sujeitos a depreciação ou a deperecimento possam ser amortizados num só exercício 

são os definidos nos artigos seguintes. 

 

Artigo 122º 

(A fixar) 

1 – Ficam sujeitos a taxas de amortizações a fixar: 

a) Os bens que se depreciem por causas particulares de inovação 

tecnológica, de obsolescência técnica, de laboração intensiva ou contínua, 

ou outras devidamente justificadas.  
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b) O eventual deperecimento a que os imóveis nesta situação estejam 

sujeitos, deve dar origem ao registo das correspondentes amortizações, 

para o que deve ser debitada a conta 683 «Amortizações de investimentos 

em imóveis» e creditada a conta 481 «Amortizações acumuladas - de 

investimentos em imóveis». 

 

2 – Ficam ainda sujeitas amortização a fixar os bens que se encontrem nas situações 

seguintes: 

a) Bens adquiridos em estado de uso; 

b) Bens avaliados para efeito de inventário inicial; 

c) Bens sujeitos a grandes reparações e beneficiações que aumentem o seu 

valor e a duração provável da sua vida útil; 

d) Bens sujeitos a desgaste anormal; 

e) Bens cujo classificador geral não defina taxa de amortização e em que a 

mesma se justifique. 

3 – As amortizações a que se referem os casos do ponto anterior deverão ser 

calculadas através da estimativa do período de vida útil esperada, utilizando a seguinte 

fórmula: 

V 

A =  

N 

 

Em que: 

 

A = Valor da amortização a aplicar 

V = Valor contabilístico ou resultante de avaliação 

N = Número de anos de vida útil estimada 
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4 – A fixação de quotas diferentes das estabelecidas na lei, para os elementos do 

activo imobilizado corpóreo, é determinada pelo órgão deliberativo da autarquia sob 

proposta do órgão executivo, acompanhada de justificação adequada. 

 

Artigo 123º 

(Materialidade) 

1 – Em regra, são totalmente amortizados no ano de aquisição ou de produção os 

bens sujeitos a deperecimento, em mais de um ano económico, cujos valores unitários 

não ultrapassem 80% do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime geral do 

sistema remuneratório da função pública, reportado ao ano de aquisição e arredondado 

para a unidade de euros inferior. 

2 – Para efeitos de controlo, os bens que são totalmente amortizados no ano de 

aquisição, nos termos do número anterior, devem manter-se em inventário até ao seu 

abate. 

3 – O n.º 1 deste artigo não se aplica quando tais bens constituem a base do 

processo produtivo de uma unidade operativa ou de uma unidade contabilística. 

 

Artigo 124º 

(Por duodécimos) 

1 – No ano em que se verificar o início de utilização dos bens deverá aplicar-se a 

taxa anual correspondente ao número de meses contados a partir da sua entrada em 

funcionamento. 

2 – No ano em que se verificar a transmissão, alienação ou o abate dos bens deverá 

ser, de igual modo, calculada a amortização correspondente ao número de meses 

decorridos após a última amortização anual. 
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Artigo 125º 

(Bens não sujeitos) 

1 – Não estão sujeitos ao regime de amortizações os seguintes bens: 

a) Bens móveis de natureza cultural, tais como obras de arte, antiguidades, 

documentos, bens com interesse histórico, e bens integrados em colecções 

e antiguidades; 

b) Animais que se destinem à alimentação; 

c) Veículos automóveis antigos com relevância histórica; 

d) Capital arbóreo de exploração ou de protecção ou outro tipo de 

plantações; 

e) Imóveis que pela sua complexidade ou particularidade apresentem 

dificuldades técnicas inultrapassáveis de inventariação ou de avaliação; 

f) Imóveis que se valorizem pela sua raridade; 

g) Terrenos, de um modo geral. 

2 – A qualificação dos bens a que se referem as alíneas e) e f) deverá ser efectuada 

mediante homologação do órgão executivo. 

 

Artigo 126º 

(Bens amortizados) 

1 – Os bens totalmente amortizados mas ainda em condições de produzirem 

benefícios para a autarquia devem respeitar o que se dispõe no art.º 105º, aplicando-se, 

nestes casos, as normas relativas ao n.º 2 do art.º 113º destas instruções. 

2 – Ficam dispensados da aplicação do número anterior os bens cujo valor actual 

não seja materialmente relevante, atento o critério de materialidade a que se refere o 

art.º 123º deste documento. 
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Divisão IV 

Instrumentos de Gestão Previsional 
 

Subdivisão I 

Actividades previsionais 

Artigo 127º 

(Plano plurianual de investimento) 

1 – O plano plurianual de investimentos, inserido nas grandes opções do plano, é o 

documento onde deverá ser definida a estratégia, hierarquizadas as opções, 

programadas as acções e definidos os investimentos previstos. 

2 – O plano plurianual de investimentos da Câmara Municipal, de horizonte móvel 

de quatro anos, inclui todos os projectos e acções a realizar no âmbito dos objectivos 

estabelecidos pela autarquia e explicita a respectiva previsão de despesa. 

3 – No plano plurianual de investimentos devem ser discriminados os projectos e 

acções que impliquem despesas orçamentais a realizar por investimentos. 

4 – Na elaboração do plano plurianual de investimentos, em cada ano, devem ser 

tidos em consideração os ajustamentos resultantes das execuções anteriores. 

5 – Para apoio ao acompanhamento da execução do plano plurianual de 

investimentos prevê-se a elaboração do mapa execução anual do plano plurianual de 

investimento, que permite o registo das execuções de cada programa ou projecto de 

investimento, a forma de realização, as fontes de financiamento utilizadas e a 

comparação entre os montantes executados e os montantes previstos. 

6 – No preenchimento de qualquer requisição para aquisição de imobilizado deve 

ser identificado o número do projecto ou acção do plano plurianual de investimentos, o 

código do serviço requisitante, o número, ano, dia e mês da requisição. 
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7 – Anualmente, só podem ser realizados os projectos ou as acções inscritas no 

plano plurianual de investimentos e até ao montante da dotação definida para o ano em 

curso. 

 

Artigo 128º 

(Orçamento) 

1 – O orçamento da Câmara Municipal apresenta a previsão anual das receitas e das 

despesas, de acordo com o quadro e código de contas definidos no POCAL. 

2 – Para apoio ao acompanhamento da execução orçamental prevêem-se os 

seguintes mapas: 

a) Controlo orçamental – Despesa; 

b) Fluxos de caixa – Receita. 

3 – Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com 

o mapa de fluxos de caixa e permitem acompanhar de forma sintética todo o processo 

de realização das despesas e de arrecadação das receitas. 

4 – Na execução do orçamento devem ser respeitados, entre outros, os seguintes 

princípios e regras: 

a) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, 

para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com 

dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, 

respectivamente; 

b) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar 

na sua realização; 
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c) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente 

consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias 

arrecadadas; 

d) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de Dezembro do ano 

a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente 

assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta das verbas 

adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se 

proceda ao seu pagamento. 

 

Divisão V 

Activos e Passivos Financeiros 

Subdivisão I 

Investimentos e desinvestimentos financeiros 

Artigo 129º 

(Aquisições e alienações de investimentos financeiros) 

1 – Após comunicação do órgão executivo à Divisão Financeira da decisão de 

compra ou venda de investimentos financeiros, é responsabilidade desta a execução dos 

trâmites necessários à operação, bem como a recepção e conferência dos documentos e 

títulos resultantes da transacção. 

2 – Alguns dos investimentos ou desinvestimentos poderão requerer registos e 

mesmo, observar considerações técnicas e legais específicas, pelo que compete à 

Divisão Financeira, em caso de dúvidas, recorrer a técnicos internos ou externos, no 

sentido de salvaguardar todas os condicionalismos impostos por normativos em vigor. 
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Artigo 130º 

(Registo e salvaguarda dos investimentos financeiros) 

1 – Compete ao órgão executivo, sob proposta da Divisão Financeira definir regras 

de controlo físico dos activos financeiros da empresa (acesso aos títulos, transporte dos 

títulos para recebimento do rendimento, etc.). 

2 – É da competência da Divisão Financeira o controlo sobre o registo e 

salvaguarda dos investimentos financeiros. 

3 – Para este efeito, a Divisão Financeira deve manter um registo actualizado de 

todos os investimentos financeiros, incluindo todos os movimentos que impliquem 

alterações na composição da carteira. 

4 – O registo dos investimentos financeiros deve ser efectuado em fichas de 

inventário que satisfaçam as condições previstas nos pontos 12.1.9 (partes de capital) e 

12.1.10 (títulos) do POCAL. 

 

Artigo 131º 

(Gestão e controlo dos investimentos financeiros) 

1 – Compete à Divisão Financeira aferir, semestralmente, o valor de realização dos 

activos financeiros, com o objectivo de identificar possíveis quebras de valor, que 

justifiquem a constituição de provisões nos termos expressos anteriormente. 

2 – As correcções eventualmente necessárias, bem como os respectivos factores 

justificativos, devem ser objecto de comunicação ao responsável do Departamento de 

Planeamento e Finanças. 

3 – Pelo menos uma vez por ano, a Divisão Financeira procede à confirmação da 

existência e titularidade dos investimentos e aplicações financeiras, nomeadamente 

através de: 
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a) Circularização de saldos junto das instituições de crédito, solicitando a 

discriminação dos valores depositados à sua guarda – acções, obrigações e 

outros títulos; 

b) Realização de inventário físico para os títulos guardados nas instalações 

da autarquia; 

c) Confirmação junto da conservatória do registo comercial sobre a 

titularidade das quotas das entidades participadas; 

d) Verificação física de escrituras e outros contratos que sirvam de suporte 

ao registo contabilístico. 

4 – Os inventários devem ser realizados por pessoas independentes das 

responsáveis pela salvaguarda dos activos, sob supervisão do responsável da Divisão 

Financeira. 

5 – Ao responsável da Divisão Financeira compete ainda emitir o relatório sobre o 

trabalho efectuado e as conclusões resultantes (incluindo eventuais excepções ou falta 

de documentação suporte), bem como o envio de uma cópia para o responsável do 

Departamento de Planeamento e Finanças. 

6 – Após análise do relatório, o Departamento de Planeamento e Finanças 

pronuncia-se sobre as conclusões enunciadas e envia à Divisão Financeira instruções 

escritas sobre eventuais correcções. 

 

Artigo 132º 

(Apuramento do rendimento dos investimentos financeiros) 

1 – À Divisão Financeira compete a manutenção de um registo de todos os 

rendimentos de investimentos financeiros, os quais têm diferentes procedimentos de 

controlo, conforme a sua origem. 
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2 – Aos rendimentos de empréstimos concedidos são aplicados os seguintes 

procedimentos: 

a) Mensalmente a Secção de Contabilidade deve apurar o valor dos juros a 

receber, o qual é registado contabilisticamente; 

b) Nos meses em que ocorrer o vencimento dos juros são emitidas e enviadas 

aos mutuários as respectivas guias de recebimento. 

3 – Aos rendimentos de acções são aplicados os seguintes procedimentos: 

a) A Divisão Financeira deve obter informação da proposta de aplicação de 

resultados das empresas participadas; 

b) Caso tenha sido deliberada distribuição de dividendos, a Divisão 

Financeira deve obter informação sobre a data em que estes se encontram 

à disposição dos accionistas, controlando posteriormente o seu 

recebimento. 

4 – Aos rendimentos de obrigações são aplicados os seguintes procedimentos: 

a) Mensalmente, a Secção de Contabilidade deve efectuar o cálculo dos 

rendimentos de obrigações procedendo ao seu registo contabilístico; 

b) Com base na informação constante do registo, a Divisão Financeira deve 

verificar qual a data de vencimento dos respectivos juros, promovendo e 

controlando o seu recebimento. 

5 – Aos rendimentos de imóveis devem ser aplicados os seguintes procedimentos: 

c) Mensalmente, a Secção de Taxas e Licenças calcula o rendimento 

correspondente aos imóveis arrendados pela autarquia verificando a sua 

conformidade com os contratos assinados e, quando aplicável, providencia 

a emissão das respectivas guias de recebimento; 
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d) O registo efectuado pela Secção de Taxas e Licenças permite-lhe 

confirmar a validade dos registos existentes e controlar o recebimento das 

guias de recebimento; 

e) O eventual deperecimento a que os imóveis nesta situação estejam 

sujeitos, deve dar origem ao registo das correspondentes amortizações, 

para o que deve ser debitada a conta 683 «Amortizações de investimentos 

em imóveis» e creditada a conta 481 «Amortizações acumuladas - de 

investimentos em imóveis». 

 

Sub-divisão II 

Passivos financeiros 

Artigo 133º 

(Objectivos) 

A presente sub-divisão visa estabelecer procedimentos e medidas de controlo 

interno para a assunção e amortização de passivos financeiros, nomeadamente 

empréstimos, com a abrangência que lhe é dada pelo n.º 3 do art.º 23º da Lei n.º 42/98, 

de 6 de Agosto, Lei das Finanças Locais. 

 

Artigo 134º 

(Contracção de empréstimos) 

O Processo de contracção de empréstimo para a autarquia encontra-se sujeito ao 

disposto nas Resoluções governamentais em vigor ou nas que vierem a ser publicadas, 

devendo ainda obedecer aos seguintes procedimentos, sob responsabilidade do 

Departamento de Planeamento e Finanças: 
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a) Analisar a necessidade de empréstimo e elabora informação com 

indicação do montante a contratar, onde inclui mapa demonstrativo da 

capacidade de endividamento. No caso de contratos para saneamento 

financeiro deverá ainda elaborar estudo fundamentado sobre a situação 

financeira da autarquia, bem como plano de saneamento financeiro para o 

período a que respeita o empréstimo; 

b) Verificar se consta dos instrumentos previsionais os investimentos a 

financiar; 

c) Apreciar o processo e emitir proposta no sentido de a Câmara Municipal 

deliberar contrair o empréstimo; 

d) Elaborar o ofício-convite a dirigir às instituições de crédito a consultar 

(três no mínimo), onde inclui: 

i) Montante; 

ii) Prazo; 

iii) Fim a que se destina; 

iv) Outra informação considerada relevante; 

v) Modalidade (abertura de crédito ou contrato mútuo); 

vi) Período de diferimento; 

vii) Periodicidade de reembolso de capital e juro; 

viii) Possibilidade de amortizações antecipadas e garantias exigidas. 

j) Recepcionar as propostas, analisar o mérito e preparar relatório de 

apreciação das condições praticadas pelas instituições de crédito; 

k) Submeter à apreciação superior o referido Relatório, para efeitos de 

adjudicação e autorização para a contracção de empréstimo; 
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l) Comunicar às entidades bancárias consultadas o resultado da apreciação; 

m) Apreciar as cláusulas contratuais, para efeitos de outorga do contrato ou, 

na eventualidade de este não existir, sobre o ofício-proposta com todas as 

cláusulas contratuais e respectivo ofício de aceitação; 

n) Organizar o processo para visto prévio do Tribunal de Contas; 

o) Promover a assinatura do contrato após o que é considerado perfeito. 

 

Artigo 135º 

(Operações de controlo) 

1 – Os empréstimos, aberturas de crédito, emissão de obrigações e contratos de 

locação financeira de que a autarquia é beneficiária devem ser objecto de permanente 

controlo.  

2 – Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento devem ser 

periodicamente obtidos junto das instituições de crédito extractos de todas as contas de 

que a autarquia local é titular. 

3 – Mensalmente e sempre que necessário devem efectuar-se reconciliações nas 

contas de empréstimos e financiamento, bem como proceder ao controlo dos 

respectivos encargos financeiros. 

4 – Os empréstimos e demais formas de financiamento devem ser objecto de 

deliberação dos órgãos executivo e deliberativo mediante apresentação no pedido de 

autorização de mapa demonstrativo da capacidade de endividamento. 

5 – Os projectos e acções que irão ser objecto de financiamento devem estar 

inscritos e definidos no plano plurianual de investimentos. 

6 – As cláusulas contratuais são aprovadas pelos órgãos executivo e deliberativo e é 

efectuado o ofício de aceitação das mesmas para a instituição de crédito. 
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7 – O contrato outorgado entre a autarquia e a instituição de crédito deve ser 

submetido a «visto» do Tribunal de Contas acompanhada da informação sobre o 

cabimento de verba referente aos encargos discriminados de amortização e encargos 

financeiros. 

 

Divisão VI 

Despesa 

Subdivisão I 

Disposições gerais 

Artigo 136º 

(Critérios de valorimetria) 

1 – As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos 

documentos que as titulam. 

2 – As dívidas de e a terceiros em moeda estrangeira são registadas: 

a) Ao câmbio da data considerada para a operação, salvo se o câmbio estiver 

fixado pelas partes ou garantido por uma terceira entidade. À data do 

balanço, as dívidas de ou a terceiros resultantes dessas operações, em 

relação às quais não exista fixação ou garantia de câmbio, são actualizadas 

com base no câmbio dessa data; 
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b) As diferenças de câmbio resultantes da referida actualização são 

reconhecidas como resultados do exercício e registadas nas contas 685 

«Custos e perdas financeiros - Diferenças de câmbio desfavoráveis» ou 

785 «Proveitos e ganhos financeiros - Diferenças de câmbio favoráveis». 

Tratando-se de diferenças favoráveis resultantes de dívidas de médio e 

longo prazos, deverão ser diferidas, caso existam expectativas razoáveis 

de que o ganho é reversível. Estas serão transferidas para a conta 785 no 

exercício em que se efectuarem os pagamentos ou recebimentos, totais ou 

parciais, das dívidas com que estão relacionadas e pela parte 

correspondente a cada pagamento ou recebimento; 

c) Relativamente às diferenças de câmbio provenientes de financiamentos 

destinados a imobilizações, admite-se que sejam imputadas a estas 

somente durante o período em que tais imobilizações estiverem em curso. 

3 – À semelhança do que acontece com as outras provisões, as que respeitem a 

riscos e encargos resultantes de dívidas de terceiros não devem ultrapassar as 

necessidades. 

 

Artigo 137º 

(Orçamento da despesa - execução) 

A execução da despesa da autarquia obedece, em regra, às seguintes fases: 

a) Abertura do orçamento da despesa; 

b) Revisões e alterações ao orçamento da despesa; 

c) Processamento e pagamento das despesas assumidas. 
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Artigo 138º 

(Abertura do orçamento) 

1 – O procedimento de abertura do orçamento da despesa compreende os 

movimentos contabilísticos correspondentes ao reconhecimento das dotações iniciais e 

das dotações disponíveis por contrapartida do orçamento da receita do exercício, por 

rubrica de classificação económica. 

2 – Os lançamentos de abertura do orçamento deverão ser efectuados no início do 

exercício económico por funcionário da Secção de Contabilidade. 

 

Artigo 139º 

(Processamento e pagamento da despesa) 

A utilização das dotações da despesa, obedecem ao registo das fases de autorização 

da despesa, registo do cabimento, compromisso, liquidação e pagamento conforme se 

indica a seguir: 

a) Na fase da autorização da despesa a entidade competente deve verificar: 

i) Conformidade legal – prévia existência de Lei que autoriza a 

despesa; 

ii) Regularidade financeira – existência de orçamento, saldo na 

respectiva rubrica e classificação adequada; 

iii) Economia, eficiência e eficácia – máximo rendimento com o mínimo 

de dispêndio, tendo em conta a utilidade e prioridade da despesa e o 

acréscimo daí decorrente. 

b) Na fase do cabimento dispor-se-á de uma Informação / Proposta, cujo 

valor ainda poderá ser estimado. 
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c) Na fase do compromisso dispor-se-á de uma requisição externa, contrato, 

ou documento equivalente, que vincule a autarquia para com um terceiro. 

O valor constante desse documento deverá ser o definitivo. 

d) Na fase da liquidação dispor-se-á de factura ou documento equivalente, 

que titule a dívida e evidencie o bem ou serviço adquirido. Corresponde 

ao registo contabilístico dos factos enunciados. 

e) Na fase de pagamento procede-se ao registo contabilístico dos meios de 

pagamento emitidos, registando a diminuição das disponibilidades e 

consequentemente as dívidas para com terceiros. 

 

Subdivisão II 

Aquisições de bens e serviços 

Secção I 

Objecto e âmbito 

Artigo 140º 

(Objecto) 

A presente sub-divisão visa garantir o cumprimento adequado dos pressupostos de 

aquisição de bens móveis e serviços, de forma a permitir que: 

a) A realização e acompanhamento dos processos de aquisição se efectua de 

acordo com o adequado diploma legal; 

b) A afectação das existências, do imobilizado ou dos serviços, é 

correctamente efectuada, respeitando o estipulado pelo POCAL;  

c) As despesas só são cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para 

além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação 

igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respectivamente; 
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d) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar 

na sua realização; 

e) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente 

consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias 

arrecadadas; 

f) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de Dezembro do ano 

a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente 

assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta das verbas 

adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se 

proceda ao seu pagamento; 

g) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea f) 

no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de Dezembro do ano a 

que respeita o crédito; 

h) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem 

tomar a iniciativa de satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, 

sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento. 

 

Artigo 141º 

(Âmbito) 

 Compreendem-se no âmbito do presente capítulo as existências destinadas ao 

consumo ou venda, o imobilizado corpóreo assim como os serviços prestados por 

entidades externas. 
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Secção II 

Disposições Comuns 

Artigo 142º 

(Competências na aquisição de bens e serviços) 

1 – Compete à Câmara Municipal, ao Presidente da Câmara, em função do disposto 

na lei,  e aos Vereadores, em resultado das competências subdelegas e/ou delegadas: 

a) Autorizar o início do procedimento da despesa; 

b) Autorizar as requisições externas; 

c) Autorizar a emissão da ordem de pagamento e consequente pagamento. 

2 – Constitui responsabilidade da Secção de Aprovisionamentos e Concursos, para 

além das indicadas na Divisão II, as seguintes: 

a) Assegurar que na fase de realização da compra, esta tenha como suporte 

um documento interno (Informação/Proposta) com a informação de 

cabimento, de forma a que na altura em que for assumido o compromisso 

de realização, exista dotação para o efeito; 

b) Verificar o cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em 

matéria de assunção de compromissos, de concurso e de contratos. 

3 – Constitui responsabilidade da Secção de Contabilidade as seguintes: 

a) Proceder periodicamente à reconciliação entre os extractos de conta 

corrente dos devedores e dos fornecedores e as respectivas contas da 

autarquia; 

b) Conferir as facturas com as requisições externas, por forma a confirmar a 

validade das condições comerciais; 

c) Emitir as ordens de pagamento. 
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4 – Constitui responsabilidade dos serviços em geral: 

a) Elaborar (informações/Propostas) sempre que seja necessário adquirir 

determinado bem ou serviço; 

b) Nas situações em que não há lugar a aprovisionamento (existências 

recepcionadas em armazém), recepcionar os bens adquiridos, procedendo 

à conferência física, qualitativa e quantitativa, e confrontando com a 

respectiva guia de remessa e com a requisição externa, onde é aposto um 

carimbo de «Conferido» e «Recebido», se for o caso. 

 

Artigo 143º 

(Áreas na aquisição de bens e serviços) 

A aquisição de bens e serviços integra as seguintes áreas: 

a) Requisições de bens e serviços; 

b) Aquisição de bens e serviços; 

c) Recepção de bens e serviços; 

d) Pagamento de bens e serviços. 

 

Artigo 144º 

(Documentos e registos) 

1 – Os documentos específicos utilizados nas aquisições de bens e serviços são a 

«Informação/Proposta», e a «Requisição Externa» (SC-4), cujo conteúdo mínimo está 

definido no ponto 12.2.3 e 12.2.4 do POCAL. 

2 – A «Informação/Proposta» é um documento emitido pelos diversos serviços da 

Câmara, que discrimina os bens e serviços associados à intenção de realização da 

despesa e atribui-lhes um valor estimado que origina a cabimentação desta verba. 
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3 – A «Requisição Externa» é elaborada pela Secção de Aprovisionamentos e 

Concursos, depois de verificados os pressupostos relativos às aquisições, e discrimina 

os bens e serviços a adquirir ao preço proposto pelo fornecedor. Assume o papel de 

nota de encomenda e vincula o fornecedor à autarquia mediante a obrigação deste em 

satisfazer o pedido de compra. 

 

Artigo 145º 

(Bens aprovisionados) 
 

A requisição de bens aprovisionados (existências e economato) far-se-á através da 

«Requisição Interna» (SC-3), com conteúdo mínimo definido no POCAL.  

  

Secção III 

Requisições de bens e serviços 

Artigo 146º 

(Requisições de existências) 

1 – Detectada a necessidade, os diversos serviços da autarquia iniciam o processo 

de requisição de existências através da emissão da «requisição interna» que, após 

aprovação, remetem para a Secção de Aprovisionamento e Concursos. 

2 - Compete à Secção de Aprovisionamento e Concursos, sempre que detecte ou 

preveja uma ruptura de existências ou lhe seja comunicada esta possibilidade pelo 

responsável pelo armazém, iniciar os procedimentos tendo em vista a reposição dos 

stocks. 

3 – A secção acima referida  verifica a existência dos bens em armazém e em caso 

afirmativo, rubrica a requisição interna autorizando o armazém a entregar os bens. 



Normativo de Controlo Interno da Câmara Municipal da Figueira da Foz 117 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Departamento de Planeamento e Finanças  - Divisão Financeira  

4 – Se os bens não existirem, a Secção de Aprovisionamentos e Concursos 

completa a requisição com as existências a adquirir, dando início ao processo de 

aquisição. 

5 – A requisição interna deve identificar: 

a) O serviço requisitante e o funcionário que procedeu à sua elaboração; 

b) O fim a que se destinam os bens requisitados; 

c) A designação correcta dos bens requisitados e a quantidade pretendida; 

d) A quantidade existente (a preencher pela Secção de Aprovisionamentos e 

Concursos); 

e) A quantidade entregue e quantidade em falta (a preencher pelo Armazém); 

f) A data da realização do pedido; 

g) O número do pedido, que terá de ser sequencial dentro de cada serviço. 

6 – O responsável da Secção de Aprovisionamento e Concursos deve reter uma 

cópia da requisição interna, após confirmação da entrega dos bens pelo armazém e deve 

enviar o original à Secção de Contabilidade, ficando o triplicado arquivado no serviço 

emissor. 

7 – A entrega dos bens poderá ser: 

a) Imediata, se o artigo existir em armazém; 

b) Posterior, no caso de existir ruptura de artigo em armazém. 
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Artigo 147º 

(Requisições de imobilizado) 

1 – Os procedimentos inerentes à aquisição de Imobilizado,  respeitam o referido no 

artigo anterior, sendo que, a requisição interna é dirigida inicialmente à Secção de 

Cadastro e Administração de Bens, que verifica a disponibilidade do imobilizado 

solicitado nas instalações da Câmara Municipal. 

2 – Em caso afirmativo, a Secção de Cadastro e Administração de Bens procederá à 

entrega do bem e efectuará os competentes registos. 

3 – Se não se encontrarem disponíveis os bens solicitados, o serviço requisitante 

envia a requisição interna à Secção de Aprovisionamentos e Concursos para que esta 

desencadeie o processo de aquisição. 

4 – A aquisição de equipamento informático será coordenada pela Divisão 

Informática, competindo a esta unidade orgânica formular as propostas de aquisição de 

equipamento e aplicações informáticas. 

5 – Depois de aprovada a proposta apresentada pela Divisão de Informática, já 

devidamente cabimentada, é a mesma remetida para a Secção de Aprovisionamentos e 

Concursos, para efeitos de aquisição, mediante o procedimento legalmente adequado.  

 

Artigo 148º 

(Aquisições de serviços) 

As «Propostas/Informações» para efeitos de aquisição de serviços devem ser 

remetidas pelos serviços requisitantes directamente à Secção de Aprovisionamentos e 

Concursos, depois de devidamente cabimentadas. 
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Secção IV 

Aquisição, recepção e pagamento de bens e serviços 

Artigo 149º 

(Aquisição de bens e serviços) 

1 – As compras são feitas pela Secção de Aprovisionamentos e Concursos, com 

base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas 

legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos, de 

concurso e de contratos; 

2 – O processo de aquisição tem início após a recepção «Informação/Proposta» ou 

da «Requisição Interna» pela Secção de Aprovisionamentos e Concursos, e a 

confirmação de que não existem bens disponíveis para satisfação do pedido. 

3 – Nas situações em que não é possível satisfazer integralmente uma «requisição 

interna», a Secção de Aprovisionamentos e Concursos efectua uma consulta prévia ao 

mercado para delimitar o valor dos materiais a adquirir, caso este não tenha sido ainda 

preenchido pelo serviço requisitante, e preenche a«Informação/Proposta» para a 

remeter à Secção de Contabilidade para que esta proceda ao cabimento, depois do 

procedimento inicial estar devidamente autorizado. 

4 – Com a recepção das «Informações/Propostas» dos diversos serviços 

devidamente cabimentadas, assim como das que por si forem elaboradas, a Secção de 

Aprovisionamento e Concurso propõe, em conformidade com o valor, o procedimento 

a adoptar. 

5 – Após a obtenção de despacho/deliberação de adjudicação favorável por parte da 

entidade competente, a Secção de Aprovisionamento e Concursos deve emitir a 

requisição externa em quadruplicado, sendo o: 

a) Original para o fornecedor; 

b) Duplicado para o fornecedor ( para devolver junto à factura); 
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c) Triplicado para o Serviço Requisitante (para proceder à respectivo 

conferência após a entrega do bem ou prestação do serviço); 

d) Quadruplicado para a Secção de Aprovisionamentos e Concursos (para 

juntar ao respectivo processo de aquisição); 

e) Quintuplicado para a Secção de Aprovisionamento e Concursos. 

 

Artigo 150º 

(Recepção de bens e serviços) 

1 – Os procedimentos relativos à recepção de existências constam do artigo 63º e 

seguintes. 

2 – Os procedimentos relativos à recepção de imobilizado encontram-se previstos  

no artigo 91º e seguintes. 

 

Artigo 151º 

(Pagamento de bens e serviços) 

1 – Os procedimentos referentes ao pagamento de bens e serviços estão descritos no 

artigo 48º e seguintes. 

2 – Na Secção de Contabilidade são conferidas as facturas com a guia de remessa e 

a requisição externa, procedendo-se ao lançamento da factura ou documento 

equivalente na conta corrente do fornecedor/credor. 

3 – Caso existam facturas recebidas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de 

forma clara e evidente, um carimbo de «Duplicado». 
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Secção V 

Controlo e gestão 

Artigo 152º 

(Objectivos) 

Os procedimentos de controlo e gestão visam validar as informações contabilísticas 

e financeiras, assegurando que: 

a) Os cabimentos se encontram devidamente suportados por 

«Informações/propostas»; 

b) Os compromissos se encontram devidamente suportados por requisições 

externas ou contratos; 

c) As facturas inerentes às aquisições se encontram correctamente 

contabilizadas; 

d) O controlo das dívidas a pagar a fornecedores e outros credores é 

efectuado e os pagamentos respeitam o prazo médio definido pela 

autarquia. 

 

Artigo 153º 

(Controlo dos saldos de terceiros) 

1 – Periodicamente, a Secção de Contabilidade deve efectuar a reconciliação entre 

os extractos de conta corrente dos fornecedores com as respectivas contas da Câmara 

Municipal. 

2 – Para validar os saldos em dívida a fornecedores e outros credores, deve, em 

certas situações, ser levado a cabo um processo de circularização aos mesmos. 

3 – O procedimento de circularização permite à Câmara Municipal validar os saldos 

das suas rubricas de terceiros através da evidência externa e deve obedecer aos 

seguintes princípios: 
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a) A circularização pode abranger a totalidade dos terceiros ou apenas uma 

amostra de entidades que apresentem saldos em dívida materialmente 

relevantes para a autarquia. 

b) A carta de circularização deve ser enviada sem qualquer indicação dos 

saldos registados na contabilidade da autarquia. 

c) A carta de circularização deve solicitar a discriminação dos movimentos 

que compõe o saldo em dívida por forma a facilitar a sua reconciliação. 

4 – As respostas obtidas devem ser agrupadas em: 

a) Respostas concordantes, as quais validam o saldo constante dos registos 

da autarquia; 

b) Respostas discordantes. 

5 – Relativamente às respostas discordantes, a Secção de Contabilidade deve 

proceder à análise dos valores em aberto, reconciliar os diferentes saldos e, se 

necessário, proceder à regularização contabilística das diferenças detectadas. 

 

Subdivisão III 

Empreitadas 
 

Artigo 154º 

(Objecto) 
 

A presente subdivisão tem por objecto garantir o cumprimento de procedimentos de 

forma a permitir que:  

a) a realização e acompanhamento dos processos de empreitada se efectua 

de acordo com o adequado diploma legal; 

b) a afectação ao imobilizado é correctamente efectuada, respeitando o 

estipulado pelo POCAL; 
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c) as despesas só são cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para 

além de serem legais, estiverem inscritas no PPI  e no orçamento, e com 

dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, 

respectivamente; 

   

Artigo 155º 

(Âmbito) 
 

Compreende-se no âmbito da presente subdivisão, as empreitadas realizadas pela 

Câmara Municipal, em cumprimento do Plano Plurianual  de Investimentos, que visam 

aumentar o Imobilizado ou proceder à beneficiação e reabilitação do Activo Fixo 

Corpóreo da Câmara Municipal, ou à realização de obras que visam integrar o 

património de outras entidades públicas, ou à revalorização e reabilitação desse 

património. 

 

Artigo 156º 

(Processo de empreitada) 

1 – Compete ao Departamento de Obras Municipais, para cumprimento do Plano 

Plurianual de Investimentos no ano a que respeita,  propor o início do procedimento 

para a realização da obra,  preenchendo o documento «Informação/Proposta» com a 

indicação da respectiva inscrição no PPI e o preço base para abertura do procedimento 

adequado, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Programa de Concurso; 

b) Caderno de Encargos; 

c) Peças desenhadas; 

d) Mapa de Medições e Orçamento; 
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e) Empresas a consultar, no caso de o procedimento a adoptar não for o 

concurso público. 

2 – Obtido o despacho favorável do Presidente da Câmara ou do Vereador com 

competências delegadas, o documento «Informação/Proposta» é remetido para a Secção 

de Contabilidade para cabimento. 

3 – No caso de o preço base da empreitada ser superior à dotação disponível, é 

prestada essa informação pela Secção de Contabilidade, sendo o processo devolvido ao 

Departamento de Obras Municipais. 

4 – Efectuado o cabimento, o processo é reenviado de novo ao Departamento de 

Obras Municipais, para que proponha superiormente a adopção do procedimento 

adequado ao preço base, para efeitos de adjudicação. 

5 – Realizado o procedimento superiormente aprovado, e respeitado todos os 

trâmites legalmente impostos pelo diploma que se aplicar à realização de Obras 

Públicas, é proposto pelo Departamento de Obras a adjudicação da empreitada. 

6 – Aprovado o Relatório de Apreciação das Propostas, e concluída a Audiência 

Prévia ou quando a mesma for dispensada, é o processo remetido de novo para a 

Secção de Contabilidade para correcção do cabimento, em função do valor da proposta 

adjudicada,  e para lançamento do compromisso. 

7 – Os processos devolvidos ao Departamento de Obras Municipais por dotação 

insuficiente, são levados ao conhecimento do Departamento de Planeamento e 

Finanças, para efeitos de elaboração de proposta de alteração ao Orçamento e ao PPI.     
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Artigo 157º 

(Organização Financeira do Processo) 

   1 – A organização e instrução do processo de empreitada é da responsabilidade da 

Unidade Orgânica competente, nos termos do Regulamento de Organização Interna, 

sendo nesta data  Divisão Administrativa do DOM. 

2 – Compete ainda àquela Divisão inserir no Sistema de Controle de Empreitadas 

todos os dados referentes ao processo, com excepção dos elementos financeiros, 

designadamente, lançamento das facturas, pagamentos e reforços de garantias.  

3 – Para efeitos de controle financeiro da empreitada, a unidade orgânica referida 

no número um deste artigo, deverá remeter à Secção de Contabilidade cópia dos 

seguintes documentos: 

a) Ficha de “Informação / Proposta” depois de efectuada o lançamento do 

compromisso; 

b) Contrato de empreitada, logo que seja assinado pelas Partes; 

c) Cópia da comunicação do Visto pelo Tribunal de Contas, nas situações em 

que tal se aplique; 

d) Caução apresentada pelo adjudicatário, sob qualquer uma das formas 

previstas pela lei; 

e) Auto de Consignação; 

f) Ficha de “Informação / Proposta” correspondente a Trabalhos-a-Mais, 

depois de concluído o processo que conduziu ao lançamento do 

compromisso; 

g) Proposta de Trabalhos-a-Menos; 

h) Ficha de “Informação / Proposta” correspondente a Revisões de Preço, 

depois de concluído o processo que conduziu ao lançamento do 

compromisso. 
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4 – No processo original deverá constar a forma de controle da recepção pela 

Secção de Contabilidade das cópias dos documentos remetidos para aquela Secção para 

organização de processo de controle financeiro da empreitada. 

4 – Pela Secção de Contabilidade compete instruir o processo com os seguintes 

documentos: 

a) Duplicados do Auto de Medição e da respectiva factura; 

b) Duplicado das Guias de Recebimento correspondentes às retenções para reforço 

da caução; 

c) Seguro-Caução ou Garantia Bancária para reforço da caução ou para 

substituição da retenção. 

d)  Conta corrente da Obra. 

 

Artigo 158º 

(Controle de Pagamentos) 

1 – O pagamento relativo a empreitadas só será feito depois do auto de medição ter 

sido visado pelo Presidente da Câmara Municipal, ou por Vereador, por delegação 

daquele. 

2 – A Unidade Orgânica a que se refere o número 1 do artigo antecedente, deverá 

remeter um exemplar do Auto de Medição de Trabalhos Contratuais e de Trabalhos-a-

Mais, devidamente assinados pelas entidades intervenientes no processo de execução e 

controle da empreitada, e de acordo com o número antecedente. 

3 -  O original do Auto de Medição, juntamente com o original da factura,  é 

arquivado na Secção de Contabilidade na pasta de documentos pendentes para 

pagamento,  enquanto que os respectivos duplicados são arquivados no processo 

financeiro da empreitada. 
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Artigo 159º 

(Recepção Provisória) 

1 – Concluída a execução física da obra, e realizada nos prazos legalmente 

estipulados a Recepção Provisória, a Divisão Administrativa do DOM remete para a 

Secção de Contabilidade cópia da Recepção Provisória, no prazo de cinco dias a contar 

da data da respectiva assinatura. 

2 – A Secção de Contabilidade procede à transferência dos valores respeitantes 

àquela obra da conta de Imobilizações em Curso para a respectiva conta de 

Imobilizações Corpóreas. 

3 – Seguidamente, a Secção de Contabilidade remete para a Secção de Cadastro e 

Administração de Bens cópia da Recepção Provisória e da conta financeira da obra, 

com a informação da movimentação contabilística indicada no número anterior. 

 

Artigo 160º 

(Recepção Definitiva) 

1 – Esgotado o prazo de garantia da obra, compete à Divisão Administrativa do 

DOM proceder aos trâmites internos necessários à realização da Recepção Definitiva 

da Obra. 

2 – A Divisão Administrativa do DOM remete para a Secção de Contabilidade 

cópia da Recepção Definitiva da Obra e da deliberação da Câmara Municipal que 

aprova o cancelamento das garantias prestadas. 

3 – Compete à Secção de Contabilidade proceder, no prazo de cinco dias a contar 

data da recepção dos elementos referidos no número anterior, à libertação das garantias 

prestadas sob qualquer uma das formas previstas na lei. 

4 – Concluído o procedimento da libertação das garantias prestadas, o processo 

financeiro é remetido para a Divisão Administrativa do DOM, para o anexar ao 

processo da empreitada, sendo os dois remetidos para o Arquivo Geral.   
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Subdivisão IV 

Custos com pessoal 

Secção I 

Objecto e âmbito 

Artigo 161º 

(Objecto) 

1 – As políticas e procedimentos definidos na presente subdivisão visam atingir os 

objectivos de controlo interno na gestão dos recursos humanos, em cumprimento dos 

pressupostos assumidos, nomeadamente os que condicionam a assunção e liquidação de 

despesas com pessoal. 

2 – Como principais mecanismos de controlo interno a aplicar na gestão dos 

recursos humanos, tem-se: 

a) Criar e manter um cadastro actualizado do quadro de pessoal; 

b) Implementar uma adequada segregação de tarefas, nomeadamente, entre a 

manutenção do cadastro, controlo de presenças e de trabalho suplementar, 

processamento de vencimentos, processamento de ajudas de custo, 

aprovação e pagamento; 

c) Restringir o acesso às aplicações informáticas da área dos recursos 

humanos às pessoas indispensáveis, nomeadamente, quanto à 

possibilidade de alteração de registos; 

d) Garantir que os custos constantes da demonstração de resultados 

correspondem a encargos e responsabilidades efectivas da autarquia; 

e) Assegurar que os encargos assumidos estão devidamente justificados por 

documentos de suporte. 
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Artigo 162º 

(Âmbito) 

1 – Os recursos humanos da autarquia compreendem os trabalhadores que, 

integrando o quadro de pessoal da autarquia e trabalhadores em regime de contrato a 

termo certo, a ela se encontram subordinados no desempenho das suas funções, 

recebendo como contrapartida uma remuneração pelo trabalho desenvolvido. 

2 – Consideram-se custos com pessoal os encargos suportados com vencimentos e 

salários dos trabalhadores da autarquia, bem como qualquer outra remuneração 

acessória, fixa ou variável, de natureza contratual ou não, ainda que periódica. 

 

Secção II 

Disposições Comuns 

Artigo 163º 

(Competências) 

1 – É da competência do Presidente da Câmara Municipal, ou de Vereador, por 

delegação deste: 

a) Aprovar as ordens de pagamento de vencimentos; 

b) Deliberar sobre a abertura de concursos para a admissão e promoção de 

pessoal; 

c) Autorizar a prestação de trabalho suplementar (horas extraordinárias); 

d) Autorizar o abono de ajudas de custo. 

2 – Compete à Divisão de Recursos Humanos as seguintes atribuições: 

a) Manter actualizado o cadastro do quadro de pessoal; 

b) Gerir as férias, licenças e faltas dos funcionários; 
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c) Processar mensalmente os vencimentos, respeitando as normas legais 

aplicáveis; 

d) Emitir mapas com as ausências de funcionários, por serviço, para serem 

confirmadas pelos respectivos responsáveis; 

e) Distribuir os recibos dos vencimentos pelos funcionários. 

3 – As competências atribuídas à Secção de Contabilidade são as seguintes: 

a) Registar os vencimentos na contabilidade; 

b) Emitir a ordem de pagamento dos vencimentos. 

 

Artigo 164º 

(Áreas da gestão dos custos com pessoal) 

A gestão e controlo dos custos com pessoal deve ser associada, fundamentalmente, 

às seguintes áreas: 

a) Recrutamento e selecção de pessoal; 

b) Cadastro do pessoal; 

c) Processamento de vencimentos; 

d) Ajudas de Custo e outras remunerações. 

 

Artigo 165º 

(Documentos e registos) 

1 – O documento específico utilizado na gestão de recursos humanos é a «Folha de 

Remunerações» (SC-6), cujo conteúdo mínimo se encontra definido no ponto 12.2.6 do 

POCAL. 
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Secção III 

Recrutamento e selecção de pessoal 

Artigo 166º 

(Definições) 

1 – O recrutamento de pessoal consiste no conjunto de políticas e procedimentos 

tendentes à satisfação das necessidades de pessoal da autarquia. 

2 – A selecção de pessoal consiste no conjunto de tarefas que, enquadradas no 

processo de recrutamento e mediante a utilização de métodos e técnicas adequadas, 

permitem avaliar e classificar os candidatos segundo as aptidões e capacidades para as 

funções a desempenhar. 

 

Artigo 167º 

(Concurso) 

1 – O recrutamento de pessoal para a autarquia é efectuado através de concurso que, 

relativamente à sua origem, pode classificar-se em concurso externo ou interno geral, e 

quanto à natureza das vagas, em concurso de ingresso ou de acesso. 

2 – A abertura de concurso é antecedida de um despacho emitido pelo órgão 

executivo, previamente cabimentado pela Secção de Contabilidade. 

 

Artigo 168º 

(Assinatura do contrato) 

Depois de lançado o concurso e após selecção do candidato, nos termos da 

legislação em vigor, é elaborado e assinado o contrato pelos outorgantes (cujas 

assinaturas são autenticadas pela imposição de selo branco). 
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Secção IV 

Cadastro de pessoal 

Artigo 169º 

(Processo individual) 

A Divisão de Recursos Humanos deve elaborar e manter actualizado o processo 

individual de todos os funcionários da autarquia o qual, além dos documentos inerentes 

à admissão do funcionário, inclui o cadastro individual e todos os documentos que 

suportam as informações relativas ao funcionário. 

 

Artigo 170º 

(Cadastro individual) 

1 – A ficha ou cadastro individual é um documento que resume todas as 

informações relevantes que se encontram no processo individual e deve ser mantido 

permanentemente actualizado. 

2 – Devem constar do cadastro individual, sem prejuízo de outras informações e 

documentos considerados relevantes, as seguintes informações: 

a) Nome do funcionário; 

b) Fotografia actualizada; 

c) Morada completa; 

d) Data de nascimento; 

e) Naturalidade; 

f) Filiação; 

g) Estado civil; 

h) Descrição do agregado familiar; 
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i) Número de identificação bancária; 

j) Categoria profissional; 

k) Vencimento e respectiva evolução; 

l) Data de admissão; 

m) Número do bilhete de identidade e cópia actualizada; 

n) Número de contribuinte e cópia actualizada; 

o) Número de beneficiário da Segurança Social ou Caixa Geral de 

Aposentações; 

p) Folha de assiduidade; 

q) Acções de formação, valorização profissional realizadas e os respectivos 

comprovativos; 

r) Ficha de avaliação; 

s) Contrato de trabalho, contrato administrativo ou termo de posse; 

t) Evolução das funções desempenhadas; 

u) Outras consideradas relevantes. 

 

Secção V 

Processamento de vencimentos 

Artigo 171º 

(Registo de vencimentos) 

1 – O processamento dos vencimentos é efectuado na Divisão de Recursos 

Humanos até aos cinco dias úteis anteriores à data de pagamento dos vencimentos, 

aprovada anualmente para cada mês. 
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2 – O registo de vencimentos é feito por excepção, ou seja, consideram-se 

trabalhadas as horas normais de cada mês a menos que existam registos de faltas ou de 

trabalho suplementar. 

3 – O processamento de vencimentos deve ser efectuado após análise da 

assiduidade no relógio de ponto e livro de ponto. 

 

Artigo 172º 

(Alterações no registo de vencimentos) 

1 – Em cada mês, a Divisão de Recursos Humanos envia para o responsável de cada 

serviço, uma listagem com os registos de horas trabalhadas pelos funcionários desse 

serviço. 

2 – Aos responsáveis de cada serviço, cumpre justificar e confirmar, ou não, os 

dados incluídos na listagem individual por funcionário, adstritos ao seu serviço. 

3 – A introdução de alterações ao vencimentos só poderá ser efectuada por um 

funcionário autorizado e na presença de documentos comprovativos devidamente 

autorizados e visados. 

 

Artigo 173º 

(Aprovação das folhas de remuneração) 

As folhas de remunerações extraídas da aplicação informática devem ser conferidas 

pelo funcionário que as elabora e aprovadas pelo responsável da Divisão de Recursos 

Humanos mediante confronto com os respectivos documentos de suporte, por forma a 

garantir o cumprimento dos preceitos legais em vigor. 
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Artigo 174º 

(Registo contabilístico) 

Todo o processo é remetido pela Divisão de Recursos Humanos para a Secção de 

Contabilidade para que esta registe o cabimento, o compromisso e o processamento e 

emita a ordem de pagamento. 

 

Artigo 175º 

(Pagamento dos vencimentos) 

1 – Os vencimentos processados e visados nos termos dos parágrafos anteriores são 

pagos, em regra, por transferência bancária directamente para a conta dos funcionários. 

2 – O processo de transferência bancária é instruído através de ofício assinado pelo 

tesoureiro e pelo Presidente da Câmara Municipal e enviado à instituição bancária, 

acompanhado de adequado meio informático, com os dados dos funcionários, 

respectivas contas bancárias e valores a transferir. 

3 – Salvo disposição em contrário, por deliberação da Câmara Municipal, o 

pagamento dos vencimentos far-se-á no dia 21 de cada mês ou no primeiro dia útil que 

se seguir. 

 

Artigo 176º 

(Processamento de horas extraordinárias) 

1 – A prestação de trabalho suplementar em dia normal de trabalho, em dia de 

descanso semanal, descanso complementar e feriado deve ser previamente autorizado 

por membro do órgão executivo. 

2 – A autorização prévia é submetida à consideração e aprovação do membro do 

órgão executivo, através de documento próprio, preenchido pelo responsável do serviço 

e visado por despacho deste responsável e pelo funcionário. 
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3 – Diariamente, o funcionário deve preencher o documento relativo às horas 

extraordinárias prestadas, remetendo-o ao responsável respectivo, para que este proceda 

à sua conferência. 

4 – Os documentos referidos no número anterior são enviados para a Divisão de 

Recursos Humanos que os confronta com os limites legais para a prestação de trabalho 

suplementar. 

5 – No final do mês, o funcionário deve preencher um mapa resumo da prestação de 

trabalho suplementar, indicando o total de horas extraordinárias e o tipo de 

contraprestação obtida (remuneração, dispensa de 1 dia/semana, acréscimo do período 

de férias, etc.). 

6 – Este documento deve ser assinado pelo próprio funcionário, pelo seu 

responsável de serviço e por um membro do órgão executivo antes de ser remetido para 

a Divisão de Recursos Humanos. 

 

Secção VI 

Ajudas de custo 

Artigo 177º 

(Direito ao abono) 

Confere direito ao abono de ajudas de custo, as deslocações diárias que se realizem 

para além de 5 Km do domicílio necessário e as deslocações por dias sucessivos que se 

realizem para além de 20 Km do mesmo domicílio. 

 

Artigo 178º 

(Domicílio necessário) 

Para efeitos de abono de ajudas de custo considera-se domicílio necessário: 
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a) A localidade onde o funcionário aceitou o lugar ou cargo, se aí prestar 

serviço; 

b) A localidade onde exerce funções, se for colocado em localidade diversa 

da referida no ponto anterior; 

c) A localidade onde se situa o centro da sua actividade funcional, quando 

não haja local certo para o exercício de funções. 

 

Artigo 179º 

(Condições de atribuição) 

O abono das ajudas de custo corresponde ao pagamento de uma parte da importância 

diária que estiver fixada ou da sua totalidade conforme o disposto nos números 

seguintes. 

 

Artigo 180º 

(Boletim itinerário) 

1 – O processamento das ajudas de custo é efectuado tendo por base o «Boletim 

Itinerário», devidamente preenchido e assinado pelo funcionário e aprovado pelo 

responsável do serviço e pelo órgão executivo. 

2 – O boletim itinerário emitido pelo funcionário deve indicar o dia ou dias em que 

esteve deslocado, o local da deslocação, a natureza do serviço efectuado que originou a 

deslocação e o respectivo abono diário e total. 
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Artigo 181º 

(Valores máximos de abono) 

Os pagamentos de ajudas de custo devem respeitar o estabelecido na portaria que 

fixa os limites máximo para as ajudas de custo, publicada anualmente. 

 

Artigo 182º 

(Abonos antecipados) 

1 – Os funcionários que se desloquem em serviço público têm direito ao abono 

adiantado das respectivas ajudas de custo e transporte. 

2 – O Presidente da Câmara pode autorizar o abono adiantado de ajudas de custo e 

transportes até 30 dias, sucessivamente renováveis, devendo os interessados prestar 

contas da importância avançada no prazo de 10 dias após o regresso ao domicílio 

necessário, sem o que não lhes podem ser disponibilizados outros abonos desta 

natureza. 

3 – Antes de efectuar o serviço o funcionário deve elaborar o boletim itinerário 

previsional, incluindo, se assim o entender, o pedido de abono adiantado de ajudas de 

custo. 

4 – Este boletim itinerário deve ser aprovado pelo responsável do serviço, conferido 

pela Divisão de Recursos Humanos e enviado para a Secção de Contabilidade para que 

esta proceda ao registo do cabimento e do compromisso e emita a respectiva ordem de 

pagamento, a ser enviada à Tesouraria. 

5 – O abono adiantado de ajudas de custo e de transporte constitui despesa efectiva 

na respectiva rubrica do orçamento da despesa pelo que a sua contabilização deve ser 

imediata. 

6 – Na eventualidade do valor adiantado diferir do efectivamente gasto: 
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a) Se for superior, deverá ser emitida uma guia de reposição abatida/não 

abatida nos pagamentos (reposição dentro do mesmo exercício ou não, 

respectivamente) pela diferença. 

b) Se for inferior, procede-se ao seu reforço por conta da rubrica respectiva. 

 

Secção VII 

Controlo e gestão 

Artigo 183º 

(Objectivos) 

Os procedimentos de controlo e gestão têm como objectivo validar as informações 

contabilísticas e financeiras, de forma a garantir: 

a) Um correcto processamento dos vencimentos; 

b) O registo contabilístico adequado; 

c) A aplicação da lei relativa aos abonos, ajudas de custo e horas 

extraordinárias; 

d) O cumprimento das normas e regulamentos internos da autarquia. 

 

Artigo 184º 

(Controlo dos custos com pessoal) 

1 – A Divisão de Recursos Humanos deve elaborar e emitir documentos que 

forneçam informação sobre o trabalho prestado pelos recursos da autarquia e que 

evidenciem a execução das despesas com pessoal, por forma a permitir: 

a) O controlo mensal de vencimentos e outros abonos, através da 

comparação da despesa mensal com o valor orçamentado, o valor 

cabimentado e o comprometido por classificação orgânica/económica; 
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b) A comparação periódica das despesas com pessoal com o período 

homólogo do ano anterior, ou com o mês anterior; 

c) Um controlo mensal de horas extraordinárias, considerando uma análise 

custo/benefício e atendendo às limitações legais existentes; 

d) Um controlo efectivo do tempo de trabalho dos funcionários com o 

estatuto de trabalhador-estudante. 

e) A reconciliação mensal entre os tempos totais extraídos do relógio de 

ponto e do livro de ponto e os tempos acumulados registados nos mapas 

de produção. 

 

Subdivisão V 

Artigos de economato e consumo corrente 

Secção I 

Objecto e âmbito 

Artigo 185º 

(Objecto) 

A presente divisão define as políticas e procedimentos de controlo a implementar 

por forma a assegurar os objectivos de controlo interno na gestão dos artigos de 

economato e consumo corrente, porquanto o seu controlo deve ser perfeitamente 

distinto do controlo de existências. 
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Artigo 186º 

(Âmbito) 

1 – Considera-se artigos de economato ou de consumo corrente, os bens de valor 

reduzido consumidos na actividade normal dos serviços administrativos e auxiliares da 

autarquia que, em resultado da política de aquisições, ou face à sua importância, é 

aconselhável a sua armazenagem e controlo. 

2 – Em sede do POCAL, os artigos de economato ou de consumo corrente não são 

considerados existências uma vez que não se destinam a ser vendidos, ou incorporados 

na produção de produtos comercializáveis, no decurso normal da actividade da 

autarquia. 

3 – Os artigos de economato e consumo corrente podem assumir, entre outras, as 

seguintes naturezas:  

a) Artigos de papelaria; 

b) Artigos de higiene e conforto; 

c) Artigos de farmácia; 

d) Impressos oficiais; 

e) Consumíveis de informática. 

 

Secção II 

Disposições comuns 

Artigo 187º 

(Critérios de valorimetria do economato) 

1 – Os artigos de economato e de consumo corrente são valorizados ao custo de 

aquisição. 
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2 – O custo de aquisição dos artigos de economato e de consumo corrente deve ser 

determinado de acordo com as definições adoptadas para as existências. 

3 – O método de custeio das saídas de armazém a adoptar é o custo médio 

ponderado. 

 

Artigo 188º 

(Competências na gestão do economato) 

1 – A gestão dos artigos de economato e de consumo corrente é da competência do 

responsável da Secção de Aprovisionamentos e Concursos, o qual deve zelar pelo seu 

bom funcionamento e controlo. 

2 – A gestão física do armazém de economato compete ao responsável pelo 

armazém de economato, obrigatoriamente distinto do responsável da Secção de 

Aprovisionamentos e Concursos 

. 

Artigo 189º 

(Gestão dos artigos de economato e de consumo corrente) 

1 – A gestão e o controlo dos artigos de economato e consumo corrente têm 

subjacentes as seguintes áreas: 

a) Aquisição de artigos de economato; 

b) Recepção de artigos de economato; 

c) Requisição de artigos de economato ao armazém; 

d) Controlo de artigos em armazém; 

e) Inventário do armazém de artigos de economato. 
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2 – À gestão dos artigos de economato e consumo corrente, consubstanciada nas 

áreas referidas no número anterior, aplica-se o disposto na Divisão II do Capítulo II, 

com as necessárias adaptações.  

 

Artigo 190º 

(Documentos e registos) 

O controlo dos artigos de economato e consumo corrente deve ser obtido por 

recurso à «Ficha de Economato», a qual deve conter a seguinte informação: 

a) Identificação da autarquia local; 

b) Designação do bem e código utilizado na gestão de existências; 

c) Dados referentes à movimentação do bem, nomeadamente, data, 

documento, entradas, saídas, saldo, quantidade, preço unitário, valor; 

d) Outras informações que se considerem adequadas. 

 

Artigo 191º 

(Registo na contabilidade) 

1 – As especificidades inerentes ao próprio conceito de artigos de economato e de 

consumo corrente implicam formas de contabilização substancialmente distintas das 

utilizadas na gestão de existências. 
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2 – Tendo em vista o respeito pelo princípio da especialização dos exercícios, 

deverá adoptar-se, como metodologia para contabilização principais movimentos 

contabilísticos associados à gestão de artigos de economato e consumo corrente, o 

seguinte esquema: 

 Economato - A autarquia adquire artigos de economato e consumo corrente que 

apenas vai consumir posteriormente: 

 Débito Crédito Nota 

N 272  12 i) 

N ou N+1 62  272 ii) 

i) Aquisição dos artigos de economato ou consumo corrente 

ii) Reconhecimento do consumo dos artigos, à medida que estes forem sendo 

requisitados ao armazém de material de economato. 

 

Divisão VII 

Receita 

Subdivisão I 

Objecto e âmbito 

Artigo 192º 

(Objecto) 

O estabelecido no presente capítulo visa assegurar os objectivos de controlo interno 

no desenvolvimento das actividades de alienação de bens, de prestação de serviços e 

demais prestações constantes do «Regulamento e Tabela de Taxas e Tarifas» da 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, garantindo, nomeadamente, que: 

a) Os preços praticados estão em conformidade com a tabela aprovada; 
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b) São cumpridos os procedimentos legais de alienação de bens e serviços; 

c) As provisões para devedores de cobrança duvidosa são adequadas. 

 

Artigo 193º 

(Âmbito) 

Compreendem-se no âmbito do presente capítulo as receitas correspondentes à 

repartição dos recursos públicos e demais receitas dos municípios conforme definidas 

nos capítulos II e III da Lei de Finanças Locais, Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, ou por 

legislação que legalmente a substitua. 

 

Artigo 194º 

(Critérios de valorimetria) 

1 – As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos 

documentos que as titulam. 

2 – As dívidas de e a terceiros em moeda estrangeira são registadas: 

a) Ao câmbio da data considerada para a operação, salvo se o câmbio estiver 

fixado pelas partes ou garantido por uma terceira entidade. À data do 

balanço, as dívidas de ou a terceiros resultantes dessas operações, em 

relação às quais não exista fixação ou garantia de câmbio, são actualizadas 

com base no câmbio dessa data; 



Normativo de Controlo Interno da Câmara Municipal da Figueira da Foz 146 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Departamento de Planeamento e Finanças  - Divisão Financeira  

b) As diferenças de câmbio resultantes da referida actualização são 

reconhecidas como resultados do exercício e registadas nas contas 685 

«Custos e perdas financeiros - Diferenças de câmbio desfavoráveis» ou 

785 «Proveitos e ganhos financeiros - Diferenças de câmbio favoráveis». 

Tratando-se de diferenças favoráveis resultantes de dívidas de médio e 

longo prazos, deverão ser diferidas, caso existam expectativas razoáveis 

de que o ganho é reversível. Estas serão transferidas para a conta 785 no 

exercício em que se efectuarem os pagamentos ou recebimentos, totais ou 

parciais, das dívidas com que estão relacionadas e pela parte 

correspondente a cada pagamento ou recebimento; 

c) Relativamente às diferenças de câmbio provenientes de financiamentos 

destinados a imobilizações, admite-se que sejam imputadas a estas 

somente durante o período em que tais imobilizações estiverem em curso. 

3 – À semelhança do que acontece com as outras provisões, as que respeitem a 

riscos e encargos resultantes de dívidas de terceiros não devem ultrapassar as 

necessidades. 

 

Artigo 195º 

(Competências na gestão da receita) 

1 – As competências atribuídas ao órgão executivo são as seguintes: 

a) Fixar as taxas e tarifas das prestações de serviços ao público a efectuar 

pelos serviços municipais; 

b) Assegurar o cumprimento integral do estabelecido na Tabela de Taxas e 

Tarifas; 

c) Deliberar sobre a emissão de guias de débito ao tesoureiro  para efeitos de 

cobrança virtual de receitas; 
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d) Criar ou eliminar serviços emissores de receita. 

2 – As competências definidas para os serviços emissores de receita são as 

seguintes: 

a) Liquidar impostos, taxas, licenças e demais rendimentos do município; 

b) Emitir guias de receita e exercer o respectivo controlo; 

c) Elaborar o mapa auxiliar da receita; 

d) Propor a actualização periódica das taxas e tarifas. 

3 – As competências atribuídas à Tesouraria são as seguintes: 

a) Promover a arrecadação das receitas virtuais e eventuais, entregar aos 

contribuintes, com o respectivo recibo, os documentos de cobrança e 

liquidar os juros que forem devidos; 

b) Conferir todos os documentos da receita. 

4 – Compete ainda à Secção de Contabilidade assegurar a correcta contabilização 

da receita. 

 

Artigo 196º 

(Áreas de gestão da receita) 

À gestão e controlo das receitas associam-se, fundamentalmente, as seguintes áreas: 

a) Execução da receita; 

b) Receita eventual; 

c) Receita virtual; 

d) Constituição e anulação de provisões. 
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Artigo 197º 

(Documentos e registos) 

Os documentos específicos utilizados na gestão da receita são as guias de 

recebimento, as guias de débito ao tesoureiro e o mapa auxiliar da receita. 

 

Artigo 198º 

(Guia de recebimento) 

1 – A «Guia de Recebimento» (SC-1), cujo conteúdo mínimo se encontra definido 

no ponto 12.2.1 do POCAL, é um documento preparado pelos serviços emissores de 

receita que evidencia a cobrança da receita. 

2 – As guias de recebimento, modelo único para todos os serviços emissores de 

receita, devem ser impressas tipograficamente, com numeração sequencial, ou 

impressas informaticamente através de aplicação informática própria para o efeito, 

devendo incluir no momento do seu preenchimento o código do serviço emissor de 

receita. 

 

Artigo 199º 

(Guia de débito ao tesoureiro) 

A «Guia de Débito ao Tesoureiro» (SC-2), cujo conteúdo mínimo se encontra 

definido no ponto 12.2.2 do POCAL, é um documento emitido pelos serviços emissores 

de receita, sob deliberação do órgão executivo, que evidencia a transferência das 

responsabilidades de cobrança da receita para o tesoureiro. 
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Artigo 200º 

(Mapa Auxiliar da Receita) 

O «Mapa Auxiliar da Receita», a preencher por cada um dos serviços emissores da 

receita, destina-se a reunir, num único documento, informação relevante sobre todas as 

guias da receita emitidas durante o dia, tal como: 

a) A sua numeração; 

b) O total em numerário das guias de recebimento emitidas; 

c) Código do serviço emissor de receita; 

d) Guias de recebimento anuladas, a data de emissão, e motivo da anulação. 

 

Subdivisão II 

Execução da receita 

Artigo 201º 

(Fases de execução da receita) 

A execução da receita da autarquia obedece, em regra, às seguintes fases: 

a) Abertura do orçamento da receita; 

b) Revisões e alterações ao orçamento da receita conforme disposto no ponto 

8.3.1 do POCAL); 

c) Emissão da guia de recebimento ou documento equivalente; 

d) Liquidação da receita (corresponde ao registo contabilístico do direito a 

receber); 

e) Cobrança da receita (compreende a anulação da dívida em virtude do seu 

recebimento). 
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Artigo 202º 

(Abertura do orçamento) 

1 – Os procedimentos de abertura do orçamento da receita compreendem os registos 

contabilísticos correspondentes ao reconhecimento das previsões iniciais e das 

previsões corrigidas. 

2 – Os registos contabilísticos de reconhecimento das previsões iniciais e das 

previsões corrigidas devem ter por contrapartida a movimentação das competentes 

rubricas do orçamento da receita do exercício. 

3 – Os movimentos de abertura do orçamento devem ser efectuados no início do 

exercício económico pela Secção de Contabilidade. 

 

Artigo 203º 

(Liquidação e cobrança de receita) 

1 – A liquidação e cobrança da receita só pode ser realizada se essa verba tiver sido 

objecto de inscrição na rubrica orçamental. 

2 – A cobrança de receitas pode, no entanto, ser efectuada para além dos valores 

inscritos no orçamento. 

3 – Apenas os serviços emissores de receita podem emitir receita. 

4 – As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de Dezembro devem transitar para 

o orçamento do novo ano económico nas mesmas rubricas em que estavam previstas no 

ano findo. 
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Subdivisão III 

Receita eventual 

Artigo 204º 

(Definição) 

Receita eventual é toda a receita que é cobrada no momento imediato à sua 

liquidação. 

 

Artigo 205º 

(Emissão da guia de recebimento) 

A emissão de guias de recebimento deve efectuar-se em triplicado (com numeração 

sequencial por serviço emissor), sendo: 

a) Original a fornecer pela Tesouraria ao cliente/utente; 

b) Duplicado para a Secção de Contabilidade; 

c) Triplicado para o serviço emissor da receita. 

 

Artigo 206º 

(Liquidação e cobrança) 

1 – O serviço emissor de receita envia o original e duplicado da guia de 

recebimento para a Tesouraria que, após verificação do seu conteúdo, procede à 

cobrança do valor inscrito, tal como disposto no art.º 41º e seguintes. 

2 – Os serviços emissores de receita devem preencher diariamente o Mapa Auxiliar 

da Receita que enviam para a Secção de Contabilidade para que esta possa confrontar a 

informação desse mapa com a constante nas guias de recebimento, folha de caixa e 

resumo diário da tesouraria, enviados posteriormente pela Tesouraria. 
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3 – A Secção de Contabilidade deve verificar as correspondentes guias de 

recebimento, confrontando-as com os valores constantes nos mapas auxiliares enviados 

pelos Serviços Emissores (colocando evidência desse procedimento), após o que 

efectua os competentes registos contabilísticos. 

4 – Na conferência efectuada pela Secção de Contabilidade, deve verificar-se se a 

sequência numérica das Guias de Recebimento que consta do Mapa Auxiliar da Receita 

é a correcta, face ao último número que consta do Mapa Auxiliar antecedente. 

 5 – Se, por qualquer motivo justificável, as guias de recebimento tiverem de ser 

anuladas, o serviço emissor de receita deve inscrever a condição de «Anulado» no 

documento original, em local apropriado, ou mesmo ao longo de todo o documento. 

6 - Nestas situações, deverá ser igualmente entregue o triplicado na Tesouraria, 

juntamente com todas as restantes guias de recebimento. O movimento referido deverá 

ser visado pelo responsável do serviço emissor de receita. 

 

Subdivisão IV 

Receita virtual 

Artigo 207º 

(Definição) 

1 – O conceito de receita virtual refere-se, por norma, à receita que não é liquidada 

na altura da emissão da guia de recebimento ou documento equivalente, competindo ao 

órgão executivo definir o prazo a partir do qual a receita eventual passa a virtual. 

2 – Reveste ainda a forma de receita virtual a receita titulada por documentos de 

cobrança previamente debitados ao tesoureiro, quer por força da lei, quer por despacho 

ou deliberação do órgão competente. 
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Artigo 208º 

(Emissão da guia de débito ao tesoureiro) 

1 – O serviço emissor de receita identifica as guias de recebimento que não foram 

cobradas dentro do prazo legal e as que se constituíram como virtuais nos termos do 

artigo anterior e elabora uma guia de débito ao tesoureiro pelo valor total da receita 

virtual. 

2 – Juntamente com a guia de débito ao tesoureiro, cada serviço emissor de receita 

deve ainda anexar uma listagem de conhecimentos que inclui: 

a) a identificação; 

b) o valor e; 

c) número das guias de recebimento que compõem o total da receita virtual e 

que correspondem aos conhecimentos. 

 

Artigo 209º 

(Liquidação e cobrança) 

1 – A guia de débito ao tesoureiro (emitida em triplicado) deve ser distribuída de 

seguinte forma: 

a) Original para a Tesouraria (juntamente com a listagem de 

conhecimentos); 

b) Duplicado para a Secção de Contabilidade; 

c) Triplicado para o serviço emissor de receita.  

2 – Recebida e aprovada a guia de débito ao tesoureiro e a listagem de 

conhecimentos, compete à Tesouraria enviar aos respectivos clientes/utentes uma 

notificação de dívida. 



Normativo de Controlo Interno da Câmara Municipal da Figueira da Foz 154 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Departamento de Planeamento e Finanças  - Divisão Financeira  

3 – Sempre que uma receita passa a virtual a Tesouraria deve anular as guias de 

recebimento originais, inscrevendo a condição de «Anulado» no documento original, 

em local apropriado, ou mesmo ao longo de todo o documento. 

4 – O processo de cobrança encontra-se descrito no artigo 41º e seguintes. 

Artigo 210º 

(Cobrança diferida) 

1 – Não sendo liquidada a receita virtual no prazo previsto, a Tesouraria deve emitir 

um segundo aviso de dívida para os clientes/utentes faltosos que concede um prazo 

adicional para o pagamento da dívida (prazo de relaxe), acrescida de juros de mora. 

2 – É responsabilidade da Tesouraria manter em arquivo provisório o original da 

guia de débito ao tesoureiro, os conhecimentos e o duplicado dos segundos avisos de 

dívida durante do prazo de relaxe estabelecido. 

  

Artigo 211º 

(Cobrança dentro do prazo de relaxe) 

Quando a cobrança é efectuada dentro do prazo de relaxe, a Tesouraria deve 

solicitar ao cliente/utente o segundo aviso de pagamento e processar a cobrança no 

sistema informático, tal como estabelecido no artigo 41º e seguintes. 

 

Artigo 212º 

(Cobrança fora do prazo de relaxe) 

1 – Não sendo cobrado o valor em dívida dentro do prazo de relaxe, a Tesouraria 

remete os documentos para a Secção de Taxas e Licenças, a qual  deve organizar um 

processo de cobrança coerciva que inclua as guias de débito, os conhecimentos e os 

segundos avisos, por forma a dar início à execução fiscal dos valores em dívida. 
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2 – A Secção de Taxas e Licenças deve comunicar à Secção de Contabilidade a 

constituição do processo de execução fiscal para cobrança de dívidas dos 

clientes/utentes. 

3 – A Secção de Contabilidade procede então às devidas regularizações 

contabilísticas nas contas correntes dos terceiros, transferindo os saldos em mora para a 

conta de clientes/utentes de cobrança duvidosa. 

4 – Por norma, o saldo da conta de clientes/utentes de cobrança duvidosa deverá 

corresponder ao montante total de liquidações oficiosas, devendo a Secção de 

Contabilidade efectuar um controlo permanente das dívidas em mora há mais de seis 

meses por forma a adequar as necessárias provisões, em cumprimento do estabelecido 

no artigo 214º e seguintes. 

5 – O pagamento resultante dos processos em execução fiscal deve ser efectuado 

pelos clientes/utentes na Tesouraria. 

 

Artigo 213º 

(Anulação da receita virtual) 

A anulação de receitas virtuais pode resultar da verificação de erros em documentos 

de cobrança virtual ou de resoluções proferidas em processo executivo de reclamação 

ou impugnação, devendo processar-se da forma a seguir indicada: 

a) O serviço emissor de receita elabora a informação interna para o órgão 

executivo, expondo os casos em que se torna necessária a anulação da 

receita virtual. 

b) Mediante despacho ou deliberação favorável, o serviço emissor de receita 

anula as guias de recebimento e emite em duplicado a guia de anulação da 

receita virtual, sendo: 

i) Original para a Tesouraria; 
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ii) Duplicado fica arquivado no serviço emissor de receita. 

c) Após recepção da guia de anulação da receita virtual a Tesouraria deve 

proceder ao seu registo, anexando-a à folha de caixa e resumo diário de 

tesouraria, que remete à Secção de Contabilidade. 

d) A Secção de Contabilidade procede à regularização contabilística. 

e) Caso não tenha sido obtido despacho ou deliberação favorável, a cobrança 

será coerciva e efectuada através das execuções fiscais. 

 

Subdivisão V 

Provisões 

Artigo 214º 

(Constituição de provisões) 

1 – Para efeitos de constituição da provisão para cobranças duvidosas, tal como 

estabelecido no artigo 22º, apenas devem ser consideradas as dívidas de terceiros que 

estejam em mora há mais de seis meses e cujo risco de incobrabilidade seja 

devidamente justificado. 

2 – As provisões constituídas devem permitir a tradução da realidade para os 

valores contabilísticos afectos aos resultados e ao património da autarquia, devendo 

estas estar de acordo com o princípio da prudência . 

3 – A Tesouraria deve remeter numa base diária a informação relativa aos 

clientes/utentes sobre os quais tenha sido emitida uma certidão de dívida. 

4 – Após recepcionar a informação remetida pela Tesouraria, a Secção de 

Contabilidade procede às respectivas regularizações dos valores das contas de 

clientes/utentes, para a conta 218 «Clientes, contribuintes e utentes de cobrança 

duvidosa». 
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5 – Sempre que as dívidas de terceiros ultrapassem os seis meses em mora, e desde 

que o seu risco de incobrabilidade esteja devidamente justificado, torna-se necessária a 

constituição da respectiva provisão para cobranças duvidosas. 

 

Artigo 215º 

(Anulação de provisões) 

A extinção da causa que deu origem à constituição da provisão, por cobrança da 

importância em causa ou por reconhecimento da sua incobrabilidade definitiva, deverá 

ser de imediato participada à Secção de Contabilidade, para que esta proceda à 

competente regularização contabilística. 

 

Subdivisão VI 

Controlo e gestão 

Artigo 216º 

(Objectivos) 

Os procedimentos de controlo e gestão visam validar as informações contabilísticas 

e financeiras, assegurando que: 

a) As receitas se encontram correctamente reflectidas na contabilidade; 

b) Existe controlo sobre as contas correntes dos clientes, contribuintes e 

utentes. 
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Artigo 217º 

(Controlo dos saldos de terceiros) 

1 – Periodicamente, a Secção de Taxas e Licenças deve efectuar a reconciliação 

entre os extractos de conta corrente dos clientes, contribuintes e utentes com as 

respectivas contas da autarquia local; 

2 – Para validar os saldos em dívida dos devedores, deve, em certas situações, ser 

levado a cabo um processo de circularização aos mesmos. 

3 – O procedimento de circularização permite à autarquia validar os saldos das suas 

rubricas de Terceiros através da evidência externa e deve obedecer aos seguintes 

princípios: 

a) A circularização pode abranger a totalidade dos terceiros ou apenas uma 

amostra de entidades que apresentem saldos em dívida materialmente 

relevantes para a autarquia. 

b) A carta de circularização deve ser enviada sem qualquer indicação dos 

saldos registados na contabilidade da autarquia. 

c) A carta de circularização deve solicitar a discriminação dos movimentos 

que compõe o saldo em dívida por forma a facilitar a sua reconciliação. 

4 – As respostas obtidas devem ser agrupadas em: 

a) Respostas concordantes, as quais validam o saldo constante dos registos 

da autarquia; 

b) Respostas discordantes. 

5 – Relativamente às respostas discordantes, a Secção de Taxas e Licenças deve 

proceder à análise dos valores em aberto, reconciliar os diferentes saldos e, se 

necessário, comunicar à Secção de Contabilidade para proceder à regularização 

contabilística das diferenças detectadas. 
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Artigo 218º 

(Confrontação dos dados da receita) 

1 – Diariamente os serviços emissores de receita devem enviar o Mapa Auxiliar da 

Receita à Secção de Contabilidade para que esta confronte os valores do mapa com a 

informação enviada diariamente pela Tesouraria (guias de recebimento, duplicados dos 

talões de depósito, resumo diário da tesouraria e folha de caixa). 

2 – O procedimento estabelecido no ponto anterior constitui ainda um teste à 

numeração sequencial das guias de recebimento, uma vez que o número da primeira 

guia emitida no dia «n + 1», terá de ser o número imediatamente superior ao da última 

guia emitida no dia «n» pelo serviço emissor respectivo. 

 

Divisão VIII 

Acréscimos e diferimentos 

Subdivisão I 

Objecto e âmbito 

Artigo 219º 

(Objecto) 

1 – A presente divisão tem por objectivo esclarecer os conceitos associados às 

rubricas patrimoniais de acréscimos e diferimentos, bem como explicar a sua 

articulação com as restantes classes contabilísticas. 

2 – Adicionalmente, pretende-se exemplificar a sua utilização, esquemas de 

contabilização e métodos de controlo. 
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Artigo 220º 

(Âmbito) 

A rubrica de acréscimos e diferimentos é uma conta de regularização que se destina 

a permitir o registo dos custos e dos proveitos nos exercícios a que respeitam, 

independentemente do exercício em que se verificou a despesa ou receita, no 

cumprimento do princípio da especialização (ou do acréscimo). 

 

Subdivisão II 

Conceitos 

Artigo 221º 

(Conceitos básicos) 

Para se compreender melhor o conceito de acréscimo e diferimento será útil 

clarificar alguns conceitos associados: 

a) Custo – Componente negativa do rédito, representa o consumo de 

recursos, de trabalho ou capital, no desenvolvimento da actividade normal 

da entidade e com vista a uma futura obtenção de proveitos. Representa 

um fluxo económico. 

b) Despesa – Momento em que nasce a obrigação de pagar ou liquidar 

determinado valor a favor de um terceiro, originando uma dívida. Essa 

responsabilidade poderá resultar de uma aquisição externa ou de um 

consumo interno de recursos (por exemplo, salários do pessoal). 

Representa um fluxo financeiro. 

c) Pagamento – Dispêndio de meios de tesouraria para liquidação de uma 

despesa. Representa um fluxo de tesouraria. 
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d) Proveito – Componente positiva do rédito, resulta dos factos que 

incrementam a massa patrimonial da entidade, tais como vendas de bens 

ou serviços, impostos cobrados imputáveis à autarquia e transferências e 

subsídios obtidos. Representa um fluxo económico. 

e) Receita – Momento em que nasce o direito a receber determinado valor de 

um terceiro, originando um crédito. Representa um fluxo financeiro. 

f) Recebimento – Recebimento de meios de tesouraria para regularização de 

uma receita. Representa um fluxo de tesouraria. 

 

Artigo 222º 

(Conceitos específicos) 

1 – O princípio contabilístico da especialização, tal como definido em sede do 

POCAL, estabelece que os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou 

incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento. 

2 – As contas de acréscimos e diferimentos são contas de regularização que visam 

colmatar o desfasamento, por vezes existente, entre os fluxos económicos (custos e 

proveitos) e os fluxos financeiros (despesas e receitas) e de tesouraria (pagamentos e 

recebimentos), associados às operações da entidade. 

3 – As contas de acréscimos e diferimentos podem ser dividas em: 

a) Acréscimos de proveitos – Esta conta serve de contrapartida aos proveitos 

a reconhecer no próprio exercício, ainda que não tenham documentação 

vinculativa, cuja receita só venha a obter-se em exercício(s) posterior(es). 

b) Custos diferidos – Compreende os custos que devam ser reconhecidos nos 

exercícios seguintes respeitantes a despesas já assumidas. 
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c) Acréscimos de custos – Esta conta serve de contrapartida aos custos a 

reconhecer no próprio exercício, ainda que não tenham documentação 

vinculativa, cuja despesa só venha a incorrer em exercício(s) posterior(es). 

d) Proveitos diferidos – Compreende os proveitos que devam ser 

reconhecidos nos exercícios seguintes referentes a receitas já obtidas. 

 

Subdivisão III 

Controlo das contas de acréscimos e diferimentos 

Artigo 223º 

(Controlo) 

O controlo destas contas deve ser efectuados por análise de todos os registos que 

compõe o saldo a cada momento, os quais devem ser compensados (saldados) logo que 

deixe de se verificar o desfasamento entre o fluxo económico e o fluxo financeiro que 

lhes deu origem. 
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Capítulo III 

Contabilidade de custos e produção 

Divisão I 

Contabilidade de custos 

Subdivisão I 

Objecto e âmbito 

Artigo 224º 

(Objecto) 

O estabelecido no presente capítulo visa garantir o apuramento dos custos das 

funções e dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de bens e serviços. 

 

Artigo 225º 

(Âmbito) 

1 – A contabilidade de custos é o sistema contabilístico que suporta o registo de 

todas as operações necessárias para o cálculo dos custos e proveitos das funções, 

produtos ou serviços, ao longo e no final do processo produtivo. 

2 – São objecto de registo na contabilidade de custos: 

a) Todas as operações registadas na classe 6 da contabilidade patrimonial; 

b) As operações referidas no ponto 2.8.3 do POCAL. 
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Subdivisão II 

Disposições gerais 

Artigo 226º 

(Documentos e registos) 

1 – Os principais documentos utilizados no âmbito da contabilidade de custos são: 

a) Materiais (CC-1); 

b) Cálculo do custo/hora da mão-de-obra (CC-2); 

c) Mão-de-obra (CC-3); 

d) Cálculo do custo/hora de máquinas e viaturas (CC-4); 

e) Máquinas e viaturas (CC-5); 

f) Apuramento de custos indirectos (CC-6); 

g) Apuramento de custos de bem ou serviço (CC-7); 

h) Apuramento de custos directos da função (CC-8); 

i) Apuramento de custos por função (CC-9). 

2 – O conteúdo mínimo dos documentos referidos no número anterior está definido 

nos pontos 12.3.1 a 12.3.9 do POCAL. 
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Subdivisão III 

Apuramento do custo das funções, bens e serviços 

Artigo 227º 

(Custo das funções, bens e serviços) 

1 – O custo das funções, bens e serviços, corresponde aos respectivos custos 

directos e indirectos relacionados com a produção, distribuição e administração geral e 

financeira. 

2 – O custo de cada função, bem ou serviço apura-se adicionando aos respectivos 

custos directos os custos indirectos calculados nos termos dos artigos seguintes. 

 

Artigo 228º 

(Custos directos e indirectos) 

1 – Entende-se por custos directos aqueles que, de forma inequívoca, são passíveis 

de imputação a uma determinada função, bem ou serviço. 

2 – Entende-se por custos indirectos aqueles que, por serem gerais ou de difícil 

individualização, carecem de critérios objectivos de repartição pelas funções, bens ou 

serviços. 

 

Artigo 229º 

(Imputação dos custos indirectos) 

A imputação dos custos indirectos efectua-se após o apuramento dos custos directos 

por função, através de coeficientes, nos termos dos artigos seguintes. 
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Artigo 230º 

(Coeficientes de imputação) 

1 – O coeficiente de imputação dos custos indirectos de cada função corresponde à 

percentagem do total dos respectivos custos directos da função no total geral dos custos 

directos apurados em todas as funções, desta forma: 

 

∑ Custos Directos da Função 

∑ Custos Directos 
=  Coeficiente de imputação 

 

2 – O coeficiente de imputação dos custos indirectos de cada bem ou serviço 

corresponde à percentagem do total dos respectivos custos directos do bem ou serviço 

no total dos custos directos da função em que se enquadram: 

 

∑ Custos Directos do Bem/Serviço 

∑ Custos Directos 
=  Coeficiente de imputação 

 

Artigo 231º 

(Custos indirectos por função) 

Os custos indirectos de cada função, resultam da aplicação do coeficiente de 

imputação constante no n.º 1 do artigo anterior, ao montante total dos custos indirectos 

apurados. 
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Artigo 232º 

(Custos indirectos por bem ou serviço) 

Os custos indirectos de cada bem ou serviço obtêm-se aplicando ao montante do 

custo indirecto da função em que o bem ou serviço se enquadra, o correspondente 

coeficiente de imputação apurado nos termos do n.º 2 do art.º 228º, dos custos 

indirectos. 

 

Artigo 233º 

(Apuramento de custos) 

O apuramento dos custos por função, bem ou serviço é coordenado centralmente 

pela Secção de Contabilidade, com base nos mapas enunciados no n.º 1 do art.º 224º, e 

em conformidade com a Directiva Complementar sobre Contabilidade Analítica. 

 

Parte III 

Disposições Finais 

Capítulo I 

Testes de conformidade 

Artigo 234º 

(Objectivo) 

Os testes de conformidade dos controlos visam, através da confirmação da 

funcionalidade e eficiência do sistema de controlo interno, garantir a sua fiabilidade e, 

por conseguinte, a eficiência das operações, a salvaguarda dos activos, a prevenção e 

detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos 

registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável. 
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Artigo 235º 

(Âmbito) 

1 – Os testes de conformidade são efectuados sobre os controlos existentes nos 

ciclos de transacções mais importantes (despesa, receita, custos com pessoal), em 

termos de valor e, principalmente, em termos de quantidade de informação. 

2 – Uma vez que os testes de conformidade representam apenas a recolha de 

evidência adicional que corrobore o funcionamento dos controlos identificados, é 

irrelevante o número de transacções a analisar bem como o seu valor, sendo no entanto 

fundamental que sejam efectuados ao longo do período em análise. 

 

Artigo 236º 

(Tipos de testes de conformidade) 

1 – Os testes de conformidade podem consistir em: 

a) Análise dos documentos e dos relatórios que suportam as transacções de 

modo a obter evidência de que os controlos foram executados. A título de 

exemplo, confirmar que determinada transacção foi autorizada, que foram 

emitidos os relatórios de excepção e que foram analisados. Nos 

documentos analisados deve ter-se particular atenção às notas escritas 

pelo executante do controlo, pois servirão como evidência da sua 

execução; 

b) Inquérito e observação, nomeadamente nos controlos em que não é 

possível verificar pelos documentos que o controlo foi efectuado, como 

por exemplo, verificar que é a pessoa correcta que executa o controlo, que 

nas entradas na portaria são exigidos os respectivos documentos de 

autorização, que para as saídas de existências são exigidos os respectivos 

documentos; 
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c) Reexecução do controlo efectuado, no sentido de garantir que foi 

correctamente efectuado. Por exemplo, reexecução dos cálculos de uma 

guia de recebimento já conferida, reexecução de uma reconciliação 

bancária, comparação de uma factura de fornecedor com a requisição 

externa respectiva. Este procedimento deve ser efectuado com base em 

amostras muito reduzidas, privilegiando-se os dois procedimentos 

anteriores. 

2 – O objectivo dos testes de conformidade em entidades muito informatizadas não 

difere do que se pretende atingir em organizações menos informatizadas, podendo no 

entanto verificar-se alguma alteração nas técnicas utilizadas. 

3 – Nos casos previstos no número anterior poderá ser necessário o recurso a 

ferramentas informáticas de inquérito de ficheiros ou de testes à informação, 

principalmente quando a evidência da execução dos controlos não se encontra nos 

documentos mas sim no sistema informático. 

 

Artigo 237º 

(Aplicação) 

1 – A definição de um sistema de controlo interno não garante que os erros 

materiais são detectados. 

2 – Para que isso seja possível torna-se necessário, aquando da obtenção de 

evidência acerca da existência de controlos, avaliar a forma como estes têm sido 

executados e a consistência da sua aplicação ao longo de todo o período. 

3 – Ao longo do período podem ocorrer desvios à aplicação dos controlos, os quais 

podem resultar de alterações nas pessoas que os executam, aumento anormal de 

actividade em determinado período ou de erro humano. 
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4 – Quando forem detectados desvios na aplicação dos controlos, devem ser 

inquiridas as razões que provocaram esses desvios, no sentido de obter confirmação de 

que esses factos não puseram em causa a eficiência e eficácia dos controlos. 

 

Artigo 238º 

(Nível de testes de conformidade) 

Para efeitos de determinação do nível de testes de conformidade a efectuar, deve ser 

usada a capacidade de julgamento profissional do responsável pela elaboração dos 

testes, tendo em conta as conclusões já obtidas, nomeadamente: 

a) O ambiente de controlo existente, ou seja, atitude geral, a 

consciencialização e as acções dos órgãos deliberativo e executivo a 

respeito do sistema de controlo interno e da sua importância dentro da 

autarquia. 

b) A confiança depositada nos sistemas de controlo interno relativamente à 

eficiência dos controlos em vigor; 

c) As alterações ocorridas na estrutura da autarquia, principalmente nos 

executantes dos controlos; 

d) Os resultados de outros testes já efectuados ao longo do ano ou em anos 

anteriores. 

 

Artigo 239º 

(Documentação) 

1 – Os testes de conformidade devem ser documentados, evidenciando os tipos de 

testes efectuados, a pessoa que os efectuou, os documentos e relatórios examinados, as 

observações e inquéritos efectuados, as conclusões resultantes dos testes e as suas 

implicações na eficácia do sistema de controlo interno em vigor. 
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2 – Após execução dos testes de conformidade, devem ser identificadas todas as 

deficiências de controlo e ou inexistência de controlo, avaliando-se a sua importância e 

possível impacto na eficiência global do sistema de controlo interno e na prossecução 

dos objectivos que este pretende garantir. 

 

Capítulo II 

Disposições finais 

Artigo 240º 

(Norma revogatória) 

São revogados, a partir da data indicada no artigo seguinte, todos os documentos, 

circuitos e demais procedimentos que regulem assuntos da âmbito do presente norma. 

 

Artigo 241º 

(Publicidade) 

1 – Compete ao órgão executivo o envio à Inspecção-Geral de Finanças e à 

Inspecção-Geral da Administração do Território de cópia da presente Norma de 

Controlo Interno, bem como de todas as suas alterações, no prazo de trinta dias após a 

sua aprovação.  

2 – Deve ser dada publicidade e divulgação interna suficiente por forma a tornar 

exequível a sua aplicação generalizada. 

 

Artigo 242º 

(Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra em vigor com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2004. 

 


