REGULAMENTO DE CONTROLO INTERNO
Preâmbulo

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro e Decreto–Lei n.º 315/2000
de 2 de Dezembro consubstancia a reforma da administração financeira e das
contas públicas no sector da administração autárquica.
O principal objectivo do POCAL é a criação de condições para a integração
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 o controlo financeiro e a disponibilização de
informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e
procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos
documentos previsionais, que atenda aos princípios contabilístico definidos no
POCAL, que na execução orçamental sejam tidos sempre em consideração os
princípios da mais racional utilização possível das dotações e da melhor gestão
da tesouraria, uma melhor uniformização de critérios de previsão, a obtenção
expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da
contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação
patrimonial de cada autarquia local.
Para o prosseguimento destes enunciados é necessário implementar um
sistema de controlo interno que estabelece os métodos e procedimentos com
os seguintes objectivos:
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.

O sistema de controlo interno deverá englobar o plano de organização,
políticas, métodos e procedimentos de controlo bem como todos os métodos e

procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para
assegurar 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.
A elaboração de um tal documento carece de um estudo e desenvolvimento
profundos, por forma a abraçar todos os aspectos que no mesmo devem ser
tratados.
Porém, tornando-se necessário implementar desde já, um conjunto de
regras essenciais, apresenta-se agora um documento contendo, apenas e só, o
estritamente indispensável – sistema de controlo interno – reservando, para
tratamento futuro, as demais matérias que devem ser englobadas na estrutura
orgânica, inter-relacionando os actos administrativos de vários serviços em
sequências lógicas e eficazes.
Em cumprimento do disposto no ponto 2.9.3 do Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais, a Câmara Municipal de Aljustrel deliberou
em reunião extraordinária de 24/04/2002 aprovar o sistema de controlo interno.

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1º
Âmbito de Aplicação
O presente sistema de controlo interno estabelece as disposições gerais que
disciplinam todas as operações relativas à execução da contabilidade do
município, assim como as competências dos diversos serviços envolvidos na
prossecução destes objectivos.

Artigo 2º
Competências
1-

Compete ao Presidente da Câmara a coordenação de todas as
operações que envolvam a gestão financeira e património da autarquia,
salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente
intervir o órgão executivo.
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Compete ao executivo:
a) Deliberar sobre a aberturas de contas bancárias cujo movimento
será feito em simultâneo, pelo Tesoureiro e pelo Presidente do órgão
executivo ou os seus substitutos legais;
b) Deliberar o limite máximo do montante em numerário que
diariamente deve existir em caixa (Anexo I).
c) Deliberar a constituição de fundos de maneio destinados a
pequenas
despesas
urgentes
e
inadiáveis,
objecto
de
regulamentação própria (Anexo II).

CAPÍTULO II
Receitas
Artigo 3º
Cobrança de receitas
1) Incube a todos os serviços municipais a cobrança das receitas
destinadas aos cofres do município, bem como quaisquer outros fundos
destinados a outras entidades, em que sejam intervenientes os serviços
municipais.
2) Os serviços emissores de guias são, nomeadamente os seguintes:
a) A secção administrativa da DAF, quando se trata de:
- Cemitérios;
- Descontos dos vencimentos dos funcionários e
agentes;
- Execuções fiscais;
- Licenças;
- Notariado;
- Taxas;
- Venda de bens;
- Venda de serviços;
- Outras receitas municipais a cargo da secção;
- Outros fundos por operações da tesouraria a cargo da
secção.
b) A secção financeira da DAF, quando se trata de:
- Empréstimos
- Impostos directos e indirectos;
- Juros;
- Mercados;
- Rendas de ocupação de terrados em Mercados e
Feiras;
- Reposições abatidas nos pagamentos;
- Reposições não abatidas nos pagamentos;
- Transferências correntes e de capital;
- Outras receitas municipais a cargo da secção;
- Outros fundos por operações de tesouraria a cargo da
secção.
c) A secção administrativa da Divisão Técnica quando se trata de:
- Água;
- Cauções;
- Execução de ramais;
- Licenças de inscrição de técnicos;
- Licenças de loteamento urbano;

-

Licenças de obras particulares;
Licenças da ocupação de via pública por motivo de
obras;
Licenças de utilização de edifícios;
Limpeza de fossas;
Ocupação da via pública;
Ocupação do espaço aéreo;
Publicidade;
Programas de concurso, caderno de encargos e
cópias de desenhos de empreitadas;
Rendas de habitações;
Taxas de vistorias e serviços diversos:
Saneamento;
Outras receitas municipais a cargo da secção.

d) A secção administrativa da Divisão sociocultural quando se trata
de:
- Transportes escolares;
- Outras receitas municipais a cargo da secção.

CAPÍTULO III
Despesas
Artigo 4º
Serviços
1) Os principais serviços envolvidos no circuito das despesas são:
Aprovisionamento; Contabilidade; Tesouraria e Armazém (Anexo III).
2) As despesas com pessoal, empreitadas e aquisição de bens e serviços
seguem um regime próprio.
3) Compete aos responsáveis dos serviços verificar a necessidade da
aquisição de bens ou serviços e encaminhar o assunto à secção de
aprovisionamento.

CAPÍTULO IV
Métodos e procedimentos de controlo interno
Secção I

Competências
Artigo 5º
Do órgão executivo
1) Aprovar e manter em funcionamento o sistema de controlo interno
adequado às actividades da autarquia, assegurando o seu acompanhamento e
avaliação permanente.
2)Facultar os meios e informações necessários aos objectivos a atingir ao
órgão deliberativo.
3) Remeter à Inspecção Geral de Finanças e à Inspecção Geral de
Administração do Território uma cópia da norma de controlo interno bem como
todas as alterações, conforme ponto 2.9.9 do POCAL.
4) Designar os responsáveis pelo controlo das operações relativas a
procedimentos contabilísticos.

Artigo 6º
Do órgão deliberativo
O órgão deliberativo pode estabelecer dispositivos, pontuais ou
permanentes, de fiscalização que lhe permitam o exercício adequado da sua
competência.

Secção II
Disponibilidades
Artigo 7º
Definição
1) As disponibilidades na contabilidade patrimonial compõe a classe 1 do
POCAL, constituída pelas contas:
a) 11 – Caixa;
b) 12 – Depósitos em instituições financeiras;
c) 15 – Títulos negociáveis;
d) 18 – Outras aplicações de tesouraria;
e) 19 – Provisões para aplicações da tesouraria
2) Esta classe inclui as disponibilidades imediatas (valores em caixa,
depósitos em instituições financeiras e cheques em trânsito) e as aplicações da

tesouraria de curto prazo (títulos negociáveis e outras aplicações de
tesouraria).

Artigo 8º
Métodos e procedimentos de controlo das disponibilidades:
1. A importância em numerário existente em caixa não deve ultrapassar
o montante definido pelo executivo alínea b) do n.º2 do art.º 2º).
2. Os fundos existentes na tesouraria devem ser guardados em cofre.
3. Os montantes em caixa que ultrapassem a importância definida na
alínea b) do n.º2 do art.º 2º deverão ser depositadas diariamente seja
qual for a natureza das importâncias recebidas e a forma pela qual
são recebidas.
4. Os cheques não preenchidos estão à guarda do tesoureiro bem como
os que já emitidos, tenham sido anulados, inutilizando-se neste caso
as assinaturas, quando as houver, e arquivando-se sequencialmente.
5. Findo o período de validade dos cheques em trânsito (6 meses) estes
devem ser cancelados junto da instituição bancária, efectuando-se os
necessários registos contabilísticos da regularização.
6. As reconciliações bancárias de todas as contas de depósitos em
instituições financeiras devem ser feitas mensalmente e confrontadas
com os registos da contabilidade.
7. Caso se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas
devem ser averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se
justificar.
8. As receitas cobradas por entidades diversas do tesoureiro carece da
autorização da Presidência e é efectuada através de documentos com
numeração sequencial que deverá dar entrada na tesouraria do
seguinte modo:
a) As provenientes da venda dos bilhetes do cinema no 1º dia útil
seguinte, com preenchimento de mapa e folha de bilheteira;

b) As provenientes da venda de ingressos na Piscina coberta na
2ª feira, com preenchimento de mapa;
c) As provenientes da venda de ingressos na Piscina Municipal por
depósito bancário efectuado diariamente, com emissão de guia de
receita no dia seguinte e preenchimento de mapa;
e) As provenientes da venda de ingressos nos museus na 2ª feira,
com preenchimento de mapa.

9. O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes
e documentos entregues à sua guarda é verificada, na presença
daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e
documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos funcionários
que para o efeito foram designados pelo órgão executivo, nas
seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
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 substituiu, no caso daquele ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro;
10. São lavrados termos de contagem dos montantes sob a
responsabilidade do tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes
e, obrigatoriamente, pelo Presidente do órgão executivo, pelo chefe
da DAF e pelo tesoureiro nos casos referidos nas alíneas a), b) e c) e
ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do
número anterior.
11. O tesoureiro responde directamente perante o órgão executivo pelas
importâncias que lhe são confiadas e os outros funcionários 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, transmitindo as
ocorrências que se verifiquem ao chefe da DAF.
12. A responsabilidade por situações de alcance não são imputáveis ao
tesoureiro estranho aos factos que as originaram ou mantém excepto
se no desempenho
das suas funções de gestão, controlo e
apuramento de importâncias, houver procedido com culpa.
13.Sempre que no âmbito de acções inspectivas se realize a contagem
dos montantes sob responsabilidade do tesoureiro, o Presidente do
órgão executivo, mediante requisição do inspector ou inquiridor, deve
dar instruções às instituições de crédito para que forneçam
directamente àquele todos os elementos de que necessita para o
exercício das suas funções.
Secção III
Contas de terceiros
Artigo 9º
Definições

1) As contas de terceiros, na contabilidade patrimonial, compõem a classe 2
do POCAL e é constituída pelas contas:
a)21 – Clientes, contribuintes e utentes;
b)22 – Fornecedores;
c)23 – Empréstimos obtidos;
d)24 – Estado e outros entes públicos;
e)25 – Devedores e credores pela execução do orçamento;
f)26 – Outros devedores e credores;
g)27 – Acréscimos e diferimentos;
h)28 – Empréstimos concedidos;
i) 29 – Provisões.

2) Esta classe engloba as operações derivadas de relações com terceiros,
sendo classificadas atendendo, simultaneamente, ao tipo de entidade
(devedores ou credores e à natureza das operações).

Artigo 10º
Métodos e procedimentos de controlo das contas de terceiros
1) As compras são feitas pela secção de aprovisionamento com base numa
requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas
legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos,
de concursos e de contratos (Anexo III).
2) O fornecedor entrega o bem junto do serviço carente ou no armazém,
devendo, em ambos os casos, estes procederem à sua conferência física,
qualitativa e quantitativa e se confronte com a guia de remessa onde é aposto
um carimbo de “Conferido” e “Recebido”, se for o caso;
3) Periodicamente o funcionário para tal designado faz a reconciliação entre os
extractos de conta corrente dos fornecedores com as respectivas contas da
autarquia.
4) A contabilidade confere as facturas com a guia de remessa e a requisição
externa após o que são emitidas as ordens de pagamento.
5) Na eventualidade de existirem facturas recebidas com mais de uma via é
aposto nas cópias de forma clara e evidente, um carimbo de “Duplicado”;
6) Periodicamente o funcionário para tal designado deve proceder à
reconciliação das seguintes contas:
a) Devedores e credores;
b) Empréstimos bancários;
c) Estado e outros entes públicos.

Secção IV
EXISTÊNCIAS
Artigo 11º
Existências
1) As existências são activos adquiridos pela autarquia com destino à venda,
à incorporação de produtos finais ou ao consumo no decurso do processo
produtivo e compõem, na contabilidade patrimonial a classe 3 do POCAL,
constituída pelas seguintes contas:
a)31 – Compras;
b)32 – Mercadorias;
c)33 – Produtos acabados e intermédios;
d)34 – Subprodutos , desperdícios, resíduos e refugos;
e)35 – Produtos e trabalhos em curso;
f)36 – Matérias primas, subsidiárias e de consumo;
g)37 – Adiantamento por conta de compras;
h)38 – Regularização de existências;
i)39 – Provisões para depreciação de existências.

Artigo 12º
Métodos e procedimentos de controlo das existências
1) A cada local de armazenagem de existências corresponde um responsável
designado para o efeito.
2) O armazém deverá ter fichas de existências que indiquem a quantidade e
tipo de existências em armazém. Quando ocorra alguma entrada ou saída das
mesmas, tal deverá ser registado nas respectivas fichas.
3) A saída de existências do armazém é condicionada pela apresentação de
uma requisição interna devidamente autorizada.
4) Periodicamente deve proceder-se a uma inventariação física das
existências, podendo utilizar-se testes de amostragem e a sua comparação
com os elementos contabilísticos, procedendo-se prontamente às
regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades, quando for
caso disso. Para efeitos de inventariação será adoptado o sistema de
inventário permanente.
5) Os funcionários que procedem à inventariação física por amostragem são
indicados pelo chefe de divisão da qual o armazém depende ou pelo vereador
responsável das obras municipais no caso de vacatura do lugar.

Secção V

Imobilizado
Artigo 13º
Definição
1) Imobilizado na contabilidade patrimonial compõe a classe 4 do POCAL e
é constituído pelas contas:
a)41 – Investimentos financeiros;
b)42 – Imobilizações corpóreas;
c)43 – Imobilizações incorpóreas;
d)44 – Imobilizações em curso;
e)45 – Bens do domínio público;
f)48 – Amortizações acumuladas;
g)49 – Provisões para investimentos financeiros.
2) Esta classe inclui os activos detidos pela autarquia com carácter de
continuidade ou permanência superior a um ano, quer sejam propriedade da
autarquia, incluindo os bens do domínio público, quer sejam objecto de locação
financeira, que não se destinem a ser vendidos ou transformados no decurso
da sua actividade.

Artigo 14º
Métodos e procedimentos de controlo do imobilizado

1) As fichas de imobilizado, atribuídas a cada bem imobilizado aquando
da sua recepção definitiva, devem ser mantidas permanentemente
actualizadas.
2) As aquisições de imobilizado efectuam-se de acordo com o plano
plurianual de investimentos e com base em deliberação do órgão executivo, se
a tal a lei obrigar, através de requisições externas ou documento equivalente,
designadamente contratos, após ser verificado o cumprimento das normas
legais aplicáveis nomeadamente em matéria de empreitadas e fornecimentos.
3) As aquisições de imobilizado, bem como as suas transferências e
abates são, obrigatoriamente, comunicadas ao serviço de património.
4) Periodicamente, deve efectuar-se a verificação física dos bens do
activo imobilizado e sua operacionalidade, conferindo com os respectivos
registos, procedendo prontamente à regularização a que houver lugar e ao
apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

CAPÍTULO V
Disposições finais

Artigo 15º
Omissões/alterações
Compete ao órgão executivo a resolução de qualquer situação omissa e
eventuais alterações na presente norma, por lacuna ou procedimento
injustificado inerente ao POCAL ou resultantes da aplicação informática.

Artigo 16º
Responsabilidade funcional
1) A violação das regras estabelecidas no presente sistema de controlo interno,
sempre que indicie o cometimento de infracção disciplinar, dará lugar à
imediata instauração do procedimento competente nos termos do Estatuto
Disciplinar.
2) As informações do serviço que dêem conta da violação das regras
estabelecidas no presente sistema de controlo interno integrarão o processo
individual do funcionário visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição
da classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.

Artigo 17º
Entrada em vigor
Conforme preceituado no n.º 2 do Art.º 10º do Decreto-Lei nº 315/2000, de 2
de Dezembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a
presente norma de controlo interno entra em vigor simultaneamente com a
implementação do POCAL.

Artigo 18º
Anexos
Anexo I - Movimentos em caixa e bancos;
Anexo II - Regulamento dos fundos de maneio,
Anexo III - Fluxograma do circuito da despesa.

ANEXO I
Movimentos em caixa e bancos
1 - Dinheiro em caixa - a importância em numerário a existir diariamente em
caixa, não deve ultrapassar os 2.000,00 euros.
2 - Contas a movimentar - todas as contas constantes do resumo diário de
tesouraria.

ANEXO II
Regulamento do Fundo de Maneio
Definição
O fundo de maneio é constituído por meios monetários atribuídos a eleitos e
funcionários para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis, em caso de
reconhecida necessidade.
Na contabilidade, o fundo de maneio é uma das contas da classe das
disponibilidades sendo dividida em tantas subcontas quantos os fundos
necessários a constituir e a atribuir aos respectivos responsáveis nomeados.
Competências
Compete ao órgão executivo aprovar o presente regulamento que
estabelece a constituição e regularização do fundo de maneio de modo a
controlar a sua movimentação conforme ponto 2.9.10.1.11 das considerações
técnicas ao POCAL.
Constituição
1 - O fundo de maneio será constituído e aprovado pelo Órgão Executivo no
início de cada ano económico e deverá definir o seguinte:
a) Natureza da despesa a pagar pelo fundo;
b) Seu limite máximo;
c) Sua afectação às respectivas classificações económicas.
2 - Aquando da constituição do fundo de maneio será preenchido o quadro
(constituição do fundo de maneio), com vista a discriminar os valores atribuídos
relacionando-os com as respectivas rubricas de despesa e sua classificação
económica.
Regularização
No decurso do ano económico, efectuar-se-à mensalmente, caso tenha
havido despesa, a regularização do fundo de maneio mediante apresentação
dos respectivos documentos comprovativos conforme ponto 2.3.4.3 das
considerações técnicas ao POCAL.
Reposição
No final do ano económico até 31 de Dezembro serão repostos os fundos de
maneio.

ANEXO III
Fluxograma do circuito da despesa
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O serviço carente do bem deve efectuar
uma informação interna dando a conhecer a
necessidade de aquisição.
O chefe da divisão respectiva ou Vereador
do Pelouro respectiva dará o parecer acerca
da necessidade, ou não, de se proceder a
essa aquisição:

5-

6a) Se o parecer for desfavorável a
informação interna fica sem efeito;
b) Se o parecer for favorável segue-se o
procedimento seguidamente enunciado.
3-

A informação interna vai ao Sector de
Aprovisionamento
devendo
esta
posteriormente solicitar à Secção de
Contabilidade que informe, no mesmo
documento, da existência, ou não, de
dotação orçamental, indicando qual a
respectiva rubrica, sendo, para este efeito,
imperativo a observância das seguintes
condições:
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disposto no Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de
Junho, e, seleccionado o fornecedor do bem
ou serviço, efectua a requisição.
O documento referido no número anterior é
remetido à Secção de Contabilidade que
cabimenta o montante da despesa a realizar,
devolvendo à Secção de Aprovisionamento.
Esta última, após autorização pela entidade
competente (Vice-Presidente, Vereador da
Cultura e Chefe de DAF), entrega o
original ao fornecedor do bem ou serviço,
guardando uma cópia para si, entregando
cópias, respectivamente, à Secção de
Contabilidade e ao serviço carente para
conferir na recepção do bem.
O fornecedor entrega o bem no serviço
carente ou armazém, devendo, estes
procederem à sua conferência pela guia de
remessa e com cópia da requisição que
detém em seu poder, com vista a aferir do
seguinte:
a)

a)

b)
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Se não existir dotação suficiente
propõe a realização de uma alteração
orçamental e só posteriormente à sua
efectivação informa da existência de
dotação;
Se existir dotação suficiente
informa qual o saldo disponível e a
rubrica em que se insere, devolvendo o
documento
ao
serviço
de
aprovisionamento.

O serviço de aprovisionamento, consoante
o valor e dada a existência de cabimentação
no orçamento escolhe o tipo de
procedimento de aquisição de acordo com o

b)
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Se não estiver correcto informa o
fornecedor
e
o
Sector
de
Aprovisionamento;
Se estiver correcto confere a guia
de remessa, agrafa a cópia da
requisição e envia ao Sector de
Aprovisionamento.

O Sector de Aprovisionamento aguarda a
factura e aquando do momento da sua
recepção confere-a com a requisição e a
guia de remessa, e opõe o carimbo de
«conforme», se correcto e remete-a para a
contabilidade para esta proceder à emissão
da ordem de pagamento.

